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 باءتذكرة األبناء ببر األمهات واآل
 انكراب يمديح

د ْْإنْ  َ،ْال َحم  َمد ه ّْْلَِله تََعين ه ْْ،ْنَح  ه ،ْ،َْونَس  تَغ َفر  َْمنْ َْباّلِلهََْْونَع وذ َْْونَس 

ورَْ َماَلنَا،َْسي َئَاتََْْوَمنْ ْ،ْأَن ف َسنَاْش ر  َدهََْْمنْ ْأَع  ْلَه ،ْم َضلْهْ،فاَلْاّلِله ْْيَه 

َللْ َْوَمنْ  َهد ْْ،ْلَه َْْهاَديَْْفاَلْ،ْي ض  دَه ْْ،ْاّلِله َْْإالْإَلَهَْْالْأَنْ َْوأَش  ْالَْوح 

َهد ْْلَه ،َْشَريكَْ ْ.َوَرس ول ه َْْعب د ه ْْمَحُم َهًاْأَنْهَْوأَش 

  َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ:

 [102ْ:عمرانْآل]
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:
ٱٱٱٱٱٱَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن

 [.1:ْالنساء]
 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ:

  َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت
 [.01ْ-00ْ:ْاألحزاب]

 أما بعد : 
ُمَحمٍَّد صمى هللا عميو ِإفَّ َأْصَدَؽ اْلَحِديِث ِكَتاُب اَّللَِّ ، َوَأْحَسَف اْلَيْدِي َىْدُي 

وسمـ ، َوَشرُّ األُموِر ُمْحَدثَاُتَيا، َوُكؿُّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة ، َوُكؿُّ ِبْدَعٍة َضََلَلٌة، 
 َوُكؿُّ َضََلَلٍة ِفي النَّاِر .

 ثـ أما بعد :     
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قرف هللا تعالى عبادتو وشكره بالوصية بالوالديف والبر بيما ، مف ىنا يتبيف 
ساىـ بيذا الجيد ألنا جمًيا عظـ ىذا األمر عند هللا عز وجؿ، فمذا 

المتواضع لنراجع أنفسنا نحو حقوؽ أمياتنا وآباؤنا عمينا في حياتيما ومف 
سائًَل واآلباء "تذكرة األبناء ببر األمهات " بعد موتيما، بمبحث بعنواف : 

 هللا عز وجؿ أف يجعؿ لو القبوؿ والتوفيؽ.
    

 كتبه بحمد هللا وتوفيقه
 صالح عامر    

  



 

 

 

 

6 

 : األوؿ الفصؿ
 : ٔثٕاتّ يكاَرًٓا ٔتياٌ انٕانديٍ تس ٔجٕب  

 : انٕانديٍ تثس ٔٔصيرّ هللا أيس:  تاب

 ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱقَاَل تَ َعاََل: 
 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب
[32 -32]اإلسراء:  َّ حس جس  مخ جخ  

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ:وقَاَل تَ َعاََل 
ٱ[42]لقمان: َّ زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب  

 

 : أتُاؤٍْ عهى األيٓاخ حسص في جاء يا:  تاب

ـَ َعَمى َرُسوِؿ هللِا رضي هللا عنو  َعْف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّابِ  صمى ، َأنَُّو َقاَؿ: َقِد
ْبِي، َتْبَتِغيهللا عميو وسمـ  ، ِإَذا َوَجَدْت َصِبيِّا ِفي  ِبَسْبٍي َفِإَذا اْمَرأٌَة ِمَف السَّ

ْبِي، َأَخَذْتُو َفَأْلَصَقْتُو ِبَبْطِنَيا َوَأْرَضَعْتُو، َفَقاَؿ َلَنا َرُسوُؿ هللاِ  صمى هللا  السَّ
، َوهللِا الَأَتَرْوَف َىِذِه اْلَمْرأََة َطاِرَحًة َوَلَدَىا ِفي النَّاِر؟ " ُقْمَنا: » : ـ عميو وسم

َّلَلَُّ  » :صمى هللا عميو وسمـَتْطَرَحُو، َفَقاَؿ َرُسوُؿ هللِا  الَوِىَي َتْقِدُر َعَمى َأْف 
ـُ ِبِعَباِدِه ِمْف َىِذِه ِبَوَلِدَىا  (ٔ).« َأْرَح
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صمى هللا عميو ، َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ اَّللَِّ  رضي هللا عنووَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 
، ، َفَأْمَسَؾ ِعْنَدُه ِتْسَعًة َوِتْسِعيَف  َجَعَؿ هللُا الرَّْحَمَة ِماَئَة ُجْزءٍ » َيُقوُؿ:  وسمـ

ـُ َواِحًدا، َفِمْف َذِلَؾ اْلُجْزِء َتَترَ ْرِض ُجْزًءا األَ َوَأْنَزَؿ ِفي  ، َحتَّى  ِئؽُ اْلَخَلاَح
 (ٕ) «. َتْرَفَع الدَّابَُّة َحاِفَرَىا َعْف َوَلِدَىا، َخْشَيَة َأْف ُتِصيَبوُ 

 
َعَمْيَنا  صمى هللا عميو وسمـ، َقاَؿ: َدَخَؿ النَِّبيُّ  رضي هللا عنو َعْف َأَنسٍ و 

ُـّ َحَراـٍ َخاَلِتي، َفَقاَؿ:  ِإالَوَما ُىَو  ي، َوُأ ـْ ِفي َفلُ ُقوُموا  »َأَنا، َوُأمِّ َصمَِّي ِبُك
، َفَصمَّى ِبَنا، َفَقاَؿ َرُجٌؿ ِلثَاِبٍت: َأْيَف َجَعَؿ َأَنًسا ِمْنُو؟ « ةٍ َصَلَغْيِر َوْقِت 

َـّ َدَعا َلَنا أَْىَؿ اْلَبْيِت ِبُكؿِّ  َقاَؿ: َخْيٍر ِمْف َخْيِر الدُّْنَيا  َجَعَمُو َعَمى َيِميِنِو، ُث
َفَدَعا ِلي : ُخَوْيِدُمَؾ اْدُع هللَا َلُو، َقاؿَ ! ِخَرِة، َفَقاَلْت ُأمِّي: َيا َرُسوَؿ هللِا َواآل

َـّ َأْكِثْر َماَلُو » َأْف َقاَؿ:  ، ِبُكؿِّ َخْيٍر، َوَكاَف ِفي آِخِر َما َدَعا ِلي ِبوِ  المُي
 (ٖ) .«ِفيوِ َوَوَلَدُه، َوَباِرْؾ َلُو 

  
َأْحَمَد، َيُقوُؿ: َسِمْعُت َأِبي، َيُقوُؿ: " َجاَءِت اْمَرأٌَة ِإَلى  ْبفِ الرَّْحَمِف  وعف َعْبدِ 

وـُ،  َأْقِدُر َعَمى َماٍؿ َأْكَثِر ِمْف  َوالاْبِف َمْخَمٍد، َفَقاَلْت: ِإفَّ اْبِني َقْد َأَسَرُه الرُّ
َأْقِدُر َعَمى َبْيِعَيا، َفَمْو َأَشْرَت ِإَلى َمْف ُيْفِديِو ِبَشْيٍء، َفَمْيَس َلُو َلْيٌؿ،  َوالُدَوْيَرٍة، 

َؾ َشَفَتْيِو، َفَمِبْثَنا ُمَدًة، َقَراٌر،  َوالَنْوـٌ،  َوالَنَياٌر،  َوال ْيُخ َوَحرَّ  َأْطَرَؽ الشَّ

                                                           
 (.ٕٕ٘ٚ) - ٚٔ( ، ومسمـ ٓٓٓٙالبخاري)ْْ-2ْ
 (والمفظ لو .ٓٙٙ) - ٕٛٙومسمـ  ( ،ٖٓٛالبخاري )ْ-3ْ
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ُثَؾ ِبِو، َفَجاَءِت اْلَمْرأَُة َوَمَعَيا اْبُنَيا َوَأَخَذْت َتْدعُ  و َلُو، َوَقاَلْت: َحِديٌث ُيَحدِّ
وـِ َمَع َجَماَعٍة ِمَف  : ُكْنُت ِفي َيِدي َبْعِض ُمُموِؾ الرُّ ابُّ  َساَرى،األُ َفَقاَؿ الشَّ

َـّ َيُردَُّنا  َوَكاَف َلُو ِإْنَساٌف َيْسَتْخِدُمَنا ْحَراِء ِلَنْخِدَمُو، ُث ، َفَخَرَج ِإَلى الصَّ ُكؿَّ َيْوـٍ
، اْنَفَتَح اْلَقْيُد ِمْف  ْيَنا ُقُيوُدَنا، َفَبْيَنَما َنْحُف َنِجيُء ِمَف اْلَعَمِؿ َبْعَد اْلَمْغِربِ َوَعمَ 

اَعَة، َفَواَفَؽ اْلَوْقَت الَِّذي األِرْجِمي َوَوَقَع َعَمى  ْرِض، َوَوَصَؼ اْلَيْوـَ َوالسَّ
ْيُخ، َقاَؿ: َفَنَيَض الَِّذي َكاَف َيْحَفَظِني َوَدَعى  َجاَءْت ِفيِو اْلَمْرأَةُ  َفَصاَح ، الشَّ

، َوَقاَؿ: َكَسْرَت اْلَقْيَد؟ ِإنَُّو َسَقَط ِمْف ِرْجِمي، َقاَؿ: َفَتَحيَُّروا ،  الفُقْمُت: ، َعَميَّ
اْلَقْيُد  َسَقطَ ، َخَبَر َصاِحِبِو، َوَأْحَضَر اْلَحدَّاَد َوقيَُّدوِني، َفَممَّا َمَشْيُت ُخُطَواٍت 

، َفَقاُلوا ِلي: َأَلَؾ َواِلَدٌة؟ ُقْمُت:  ـْ ِمْف ِرْجِمي، َفَتحيَُّروا ِفي َأْمِري، فَدَعْوا ُرْىَباَنُي
، َقاُلوا: َقْد َواَفَؽ ُدَعاُؤَىا  ـْ ُيْمِكُنَنا َأْف  َفَلَجاَبَة، َوَقاُلوا: َأْطَمَقَؾ اَّللَُّ، اإلَنَع

 (ٗ)اْلُمْسِمِميَف. ُبوِني ِإَلى َناِحَيةِ ُنَقيَِّدَؾ، َفَردُّوِني َوَأْصحَ 

 :  ٔثٕاتّ انثس في األو حك ذمديى في جاء يا:  تاب

صمى هللا َقاَؿ: َجاَء َرُجٌؿ ِإَلى َرُسوِؿ اَّللَِّ  رضي هللا عنو،َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 
، َمْف َأَحؽُّ النَّاِس ِبُحْسِف َصَحاَبِتي؟  ! َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ ،  عميو وسمـ

َـّ َمْف؟، « ُأمُّؾَ »َقاَؿ:  َـّ ُأمُّؾَ »َقاَؿ:  ،َقاَؿ: ُث َـّ َمْف؟، « ُث َـّ »َقاَؿ:  ،َقاَؿ: ُث ُث
َـّ َمْف؟ ،«ُأمُّؾَ  َـّ َأُبوؾَ »َقاَؿ:  ،َقاَؿ: ُث  (٘)«.ُث

                                                           
4
 (.=;7" الرب والصلة " البن اجلوزي)ْ-ْ

5
 (.:9:(،وابن حبان)<;>9،>8=8(،وابن ماجة)7<8?،وأمحد)(<:;8) - 7 (،ومسلم7=?;البخاري)ْ-ْ
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صمى هللا عميو َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ ،  رضي هللا عنو وَعْف اْلِمْقَداـِ ْبِف َمْعِدي َكِربَ 
َياِتُكـْ ِإفَّ اَّللََّ يُ  »َقاَؿ: ، وسمـ  ـْ ِبُأمَّ ،  -ثًا َثَل -وِصيُك ـْ ـْ ِبآَباِئُك ِإفَّ اَّللََّ ُيوِصيُك

ـْ ِباألْقَرِب َفاأل  (ٙ) . «ْقَربِ ِإفَّ اَّللََّ ُيوِصيُك
 

يَقاَؿ: ،  رضي هللا عنو  وعف َبْيز ْبف َحِكيـٍ  َقاَؿ:  ،َحدَّثَِني َأِبي، َعْف َجدِّ
؟ َقاَؿ: صمى هللا عميو وسمـ  ُقْمُت: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ  َقاَؿ: « ُأمَّؾَ »، َمْف َأَبرُّ

َـّ َمْف؟ َقاَؿ:  َـّ َمْف؟ ، « ُأمَّؾَ »ُقْمُت: ُث َقاَؿ: « ُأمَّؾَ »َقاَؿ: ، َقاَؿ: ُقْمُت: ُث
َـّ َمْف؟  َـّ »َقاَؿ: ، ُقْمُت: ُث َـّ اأَلْقَرَب َفاأَلْقَربَ ُث  (ٚ). «َأَباَؾ، ُث

 
َمِميِّ  َقاَؿ: َأَتْيُت َرُسوَؿ اَّللَِّ ،  رضي هللا عنو وَعْف ُمَعاِوَيَة ْبِف َجاِىَمَة السُّ

ِإنِّي ُكْنُت َأَرْدُت اْلِجَياَد َمَعَؾ  !َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ ،  صمى هللا عميو وسمـ
ُقْمُت: ،  «، َأَحيٌَّة ُأمَُّؾ؟ َوْيَحؾَ  » ِخَرَة، َقاَؿ:َوْجَو اَّللَِّ َوالدَّاَر اآل َأْبَتِغي ِبَذِلؾَ 
، َقاَؿ:  ـْ َـّ َأَتْيُتُو ِمَف اْلَجاِنِب  ،«اْرِجْع َفَبرََّىا» َنَع َخِر، َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ اآلُث

! ِإنِّي ُكْنُت َأَرْدُت اْلِجَيادَ  ِخَرَة، َوْجَو اَّللَِّ َوالدَّاَر اآل ِبَذِلؾَ َمَعَؾ، َأْبَتِغي  اَّللَِّ
، َقاَؿ: «َوْيَحَؾ، َأَحيٌَّة ُأمَُّؾ؟ » َقاَؿ:  ، َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ ـْ َفاْرِجْع »  ، ُقْمُت: َنَع

                                                           
6
(،وابن 8>األرنؤوط: إسناده حسن ،والبخاري يف " األدب ادلفرد")(وقال شعيب =<7=7رواه أمحد يف " ادلسند")ْ-ْ

َاِمع") 7>:=(،والبيهقي يف" شعب اإلميان")7>>9ماجة) ِحيَحة"):8?7(، وانظر" َصِحيح اجلج   (.>>7( ،و"الصَّ

0
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، ِإنِّي ُكْنُت َأَرْدُت ،  «ِإَلْيَيا َفَبرََّىا َـّ َأَتْيُتُو ِمْف َأَماِمِو، َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ ُث
َوْيَحَؾ، َأَحيٌَّة » ِخَرَة، َقاَؿ: َوْجَو اَّللَِّ َوالدَّاَر اآل ْلِجَياَد َمَعَؾ، َأْبَتِغي ِبَذِلؾَ ا

ـْ َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ  ، «ُأمَُّؾ؟ َـّ اْلَجنَّةُ » :، َقاَؿ: َوْيَحَؾ !ُقْمُت: َنَع  اْلَزـْ ِرْجَمَيا، َفَث
». (ٛ) 
كناية عف لزـو خدمتيا، والتواضع وحسف وىو : « َوْيَحَؾ، اْلَزـْ ِرْجَمَيا» 

 الطاعة ليا. واَّللَّ تعالى أعمـ.
أي نصيبؾ مف الجنة ال يصؿ إليؾ إال «: َفِإفَّ اْلَجنََّة َتْحَت ِرْجَمْيَيا » 

 (ٜ) برضاىا.
 صمى هللا عميو وسمـ َقاَلْت: َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ ،   رضي هللا عنيا وَعْف َعاِئَشةَ 

َمْف َىَذا؟ »  َفَرَأْيتُِني ِفي اْلَجنَِّة، َفَسِمْعُت َصْوَت َقاِرٍئ َيْقَرُأ، َفُقْمُت:ِنْمُت،  »:
: صمى هللا عميو وسمـ َفَقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  ،َقاُلوا: َىَذا َحاِرَثُة ْبُف النُّْعَماِف ، «
، َكَذاَؾ اْلِبرُّ » و. «َكَذاَؾ اْلِبرُّ  (ٓٔ) َوَكاَف َأَبرَّ النَّاِس ِبُأمِّ

( َفَأَصْبُت ُذُنوًبا اَل َٔٔوَعْف َطْيَسَمَة ْبِف َميَّاٍس ، قاؿ: ُكْنُت َمَع النََّجَداِت )
ِف ُعَمَر، َقاَؿ: َما ِىَي؟ ، ُقْمُت: َكَذا َباِئِر، َفَذَكْرُت َذِلَؾ الْ َأَراَىا ِإالَّ ِمَف اْلكَ 

                                                           
 (واللفظ لو .7<=8(،وابن ماجة):978(،والنسائي)<9;;7حسن : رواه أمحد يف" ادلسند")ْ-8ْ
9
(" ادلكتبة <78/>8)حممد بن الشيخ العالمة علي بن آدم بن موسى اإلثيويب اللَولَِّوي "ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب"  -ْ

ْالشاملة.
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ٌع: اإِلْشَراُؾ ِباهلِل، َوَقْتُؿ َنَسَمٍة، َوَكَذا، َقاَؿ: َلْيَسْت َىِذِه ِمَف اْلَكَباِئِر، ُىفَّ ِتسْ 
ْلَحاٌد  ، َواِ  َبا، َوَأْكُؿ َماِؿ اْلَيِتيـِ َواْلِفَراُر ِمَف الزَّْحِؼ، َوَقْذُؼ اْلُمْحَصَنِة، َوَأْكُؿ الرِّ

َـّ َقاَؿ لِ ِٕٔفي اْلَمْسِجِد، َوالَِّذي َيْسَتْسِخُر) ي ( ، َوُبَكاُء اْلَواِلَدْيِف ِمَف اْلُعُقوِؽ ، ُث
، َوُتِحبُّ َأْف َتْدُخَؿ اْلَجنََّة؟ ، ُقْمُت: ِإي َوهللِا، (ٖٔاْبُف ُعَمَر: َأَتْفَرُؽ النَّاَر )

ي، َقاَؿ: َفوَ  ،  َقاَؿ: َأَحيّّ َواِلُدَؾ؟ ، ُقْمُت: ِعْنِدي ُأمِّ هللِا َلْو َأَلْنَت َلَيا اْلَكََلـَ
، َلَتْدُخَمفَّ اْلَجنََّة  ـَ  (ٗٔ)، َما اْجَتَنْبَت اْلَكَباِئَر.َوَأْطَعْمَتَيا الطََّعا

 
ُـّ ِإَياِس ْبِف ُمَعاِوَيَة َبَكى، َفِقيَؿ: َما ُيْبِكيَؾ؟ ،  وَعْف ُحَمْيٍد، َقاَؿ: َلمَّا َماَتْت ُأ

 (َ٘ٔقاَؿ: َكاَف ِلي َباَباِف َمْفُتوَحاِف ِإَلى اْلَجنَِّة، َوُغِمَؽ َأَحُدُىَما .)
 : ْعِبيِّ ، َقاَؿ: ُقْمُت ِلمشَّ ْيَباِنيِّ ُـّ األُب ِفي اْلِبرِّ َسَواٌء؟ َقاَؿ: َواألُـّ األوَعِف الشَّ

 (َٙٔأَحؽُّ.)
 

  : بأمه البار دعاء استجابة:  باب
ِإَذا َأَتى  رضي هللا عنو َعْف ُأَسْيِر ْبِف َجاِبٍر، َقاَؿ: َكاَف ُعَمُر ْبُف اْلَخطَّاِب 

ـْ ُأَوْيُس ْبُف َعاِمٍر؟ َحتَّى َأَتى َعَمى  : َأِفيُك ـْ َعَمْيِو َأْمَداُد أَْىِؿ اْلَيَمِف، َسَأَلُي
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َـّ ِمْف ، َفَقاَؿ: َأْنَت ُأَوْيُس ْبُف َعاِمٍر؟ ، ُأَوْيٍس  ، َقاَؿ: ِمْف ُمَراٍد ُث ـْ َقاَؿ: َنَع
، َقاَؿ: َفَكاَف ِبؾَ  ـْ ؟  َرٌص َفَبَرْأَت ِمْنُو ِإالبَ  َقَرٍف؟ َقاَؿ: َنَع َقاَؿ: ، َمْوِضَع ِدْرَىـٍ

، َقاَؿ: َلَؾ َواِلَدٌة؟  ـْ ، َقاَؿ َسِمْعُت َرُسوَؿ هللِا ، َنَع ـْ صمى هللا عميو َقاَؿ: َنَع
ـْ ُأَوْيُس ْبُف َعاِمٍر َمَع َأْمَداِد أَْىِؿ اْلَيَمِف، ِمْف  »، َيُقوُؿ:  وسمـ َيْأِتي َعَمْيُك
َـّ ِمْف َقَرٍف، َكاَف بِ ُمَراٍد،  ، َلُو َواِلَدٌة ُىَو ِبَيا  ِو َبَرٌص َفَبَرَأ ِمْنُو ِإالُث َمْوِضَع ِدْرَىـٍ

ـَ َعَمى هللِا ألَبرّّ  « َبرَُّه، َفِإِف اْسَتَطْعَت َأْف َيْسَتْغِفَر َلَؾ َفاْفَعْؿ ، َلْو َأْقَس
َقاَؿ:  : َأْيَف ُتِريُد؟ رضي هللا عنو َمرُ ، َفَقاَؿ َلُو عُ  َفاْسَتْغِفْر ِلي، َفاْسَتْغَفَر َلوُ 

َأْكُتُب َلَؾ ِإَلى َعاِمِمَيا؟ َقاَؿ: َأُكوُف ِفي َغْبَراِء النَّاِس َأَحبُّ  اْلُكوَفَة، َقاَؿ: َأال
، َفَواَفَؽ ُعَمَر  ـْ . َقاَؿ: َفَممَّا َكاَف ِمَف اْلَعاـِ اْلُمْقِبِؿ َحجَّ َرُجٌؿ ِمْف َأْشَراِفِي ِإَليَّ

َفَسَأَلُو َعْف ُأَوْيٍس، َقاَؿ: َتَرْكُتُو َرثَّ اْلَبْيِت، َقِميَؿ اْلَمَتاِع، ، رضي هللا عنو 
ـَ َعَمى هللِا ألَمْوِضَع ِدْرَىـٍ َلُو َواِلَدٌة ُىَو ِبَيا َبرّّ  َبرَُّه، َفِإِف اْسَتَطْعَت َأْف ، َلْو َأْقَس

ا ، َفَقاَؿ: اْسَتْغِفْر ِلي، َقاَؿ: َأْنَت َأْحَدُث ، َفَأَتى ُأَوْيسً « َيْسَتْغِفَر َلَؾ َفاْفَعْؿ 
َعْيًدا ِبَسَفٍر َصاِلٍح، َفاْسَتْغِفْر ِلي، َقاَؿ: اْسَتْغِفْر ِلي، َقاَؿ: َأْنَت َأْحَدُث َعْيًدا 

،  ،؟رضي هللا عنو  ِبَسَفٍر َصاِلٍح، َفاْسَتْغِفْر ِلي، َقاَؿ: َلِقيَت ُعَمرَ  ـْ َقاَؿ: َنَع
َيْأِتي » ، َيُقوُؿ: صمى هللا عميو وسمـَقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ هللِا َلُو ،  َفاْسَتْغَفرَ 

َـّ ِمْف َقَرٍف، َكاَف ِبوِ  ـْ ُأَوْيُس ْبُف َعاِمٍر َمَع َأْمَداِد أَْىِؿ اْلَيَمِف ِمْف ُمَراٍد، ُث  َعَمْيُك
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َوْجِيِو، َقاَؿ ُأَسْيٌر:  َفاْنَطَمَؽ َعَمى َفَفِطَف َلُو النَّاُس، َبَرٌص َفَبَرَأ ِمْنُو، ِإال
 (ٚٔ)اْلُبْرَدة.ْنَساٌف َقاَؿ: ِمْف َأْيَف ألَوْيٍس َىِذِه َوَكَسْوُتُو ُبْرَدًة، َفَكاَف ُكمََّما َرآُه إِ 

 
الةِ  التََّطوُّعِ  َعَمى األم ِبر َتْقِديمِ  في جاء ما:  باب  :  َوَغْيرَِها ِبالصَّ

، َأنَُّو َقاَؿ: َكاَف ُجَرْيٌج َيَتَعبَُّد ِفي َصْوَمَعٍة،  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة رضي هللا عنو
َفَجاَءْت ُأمُُّو. َقاَؿ ُحَمْيٌد: َفَوَصَؼ َلَنا َأُبو َراِفٍع ِصَفَة َأِبي ُىَرْيَرَة ِلِصَفِة َرُسوِؿ 

، هللِا صمى هللا عميو وسمـ ُأمَُّو ِحيَف َدَعْتُو، َكْيَؼ َجَعَمْت َكفََّيا َفْوَؽ َحاِجِبَيا
َـّ َرَفَعْت َرْأَسَيا ِإَلْيِو َتْدُعوُه، َفَقاَلْت: َيا ُجَرْيُج َأَنا ُأمَُّؾ َكمِّْمِني َفَصاَدَفْتُو  ُث

َـّ َعاَدْت ِفي  َـّ ُأمِّي َوَصَلِتي، َفاْخَتاَر َصَلَتُو، َفَرَجَعْت، ُث ُيَصمِّي، َفَقاَؿ: المُي
َـّ ُأمِّي َوَصَلِتي، الثَّاِنَيِة، َفَقاَلْت: َيا ُجَرْيُج َأَنا ُأمُّ  َؾ َفَكمِّْمِني، َقاَؿ: المُي

نِّي َكمَّْمُتُو ، َفَأَبى  َـّ ِإفَّ َىَذا ُجَرْيٌج َوُىَو اْبِني َواِ  َفاْخَتاَر َصَلَتُو، َفَقاَلْت: المُي
َـّ َفَل ُتِمْتُو َحتَّى ُتِرَيُو اْلُموِمَساِت، َقاَؿ: َوَلْو َدَعْت َعمَ  ْيِو َأْف َأْف ُيَكمَِّمِني ، المُي

ُيْفَتَف َلُفِتَف. َقاَؿ: َوَكاَف َراِعي َضْأٍف َيْأِوي ِإَلى َدْيِرِه، َقاَؿ: َفَخَرَجِت اْمَرأٌَة ِمَف 
اْلَقْرَيِة َفَوَقَع َعَمْيَيا الرَّاِعي، َفَحَمَمْت َفَوَلَدْت ُغَلًما، َفِقيَؿ َلَيا: َما َىَذا؟ َقاَلْت: 

، َفَناَدْوُه َفَصاَدُفوُه ِمْف َصاِحِب َىَذا الدَّْيِر، قَ  ـْ ـْ َوَمَساِحيِي اَؿ: َفَجاُءوا ِبُفُئوِسِي
ـْ ،  ، َقاَؿ: َفَأَخُذوا َيْيِدُموَف َدْيَرُه، َفَممَّا َرَأى َذِلَؾ َنَزَؿ ِإَلْيِي ـْ ـْ ُيَكمِّْمُي ُيَصمِّي، َفَم

َـّ َمَسَح َرْأَس الصَّ  ، ُث ـَ ِبيِّ ، َفَقاَؿ: َمْف َأُبوَؾ؟ َفَقاُلوا َلُو: َسْؿ َىِذِه، َقاَؿ َفَتَبسَّ
                                                           

10
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ْأِف، َفَممَّا َسِمُعوا َذِلَؾ ِمْنُو ، َقاُلوا: َنْبِني َما َىَدْمَنا ِمْف  َقاَؿ: َأِبي َراِعي الضَّ
َـّ َعَلُه.) ِة، َقاَؿ: ال، َوَلِكْف أَِعيُدوُه ُتَراًبا َكَما َكاَف، ُث  (َٛٔدْيِرَؾ ِبالذََّىِب َواْلِفضَّ

  : مهاتهمبأ صالحينال بر من صور:  باب
، َأفَّ َأَبا ُمرََّة، َمْوَلى أُّـِ َىاِنِئ اْبَنِة َأِبي َطاِلٍب َأْخَبَرُه، َأنَُّو َرِكَب  َعْف َأِبي َحاِزـٍ

 َفِإَذا َدَخَؿ َأْرَضُو َصاحَ  ،ِإَلى َأْرِضِو ِباْلَعِقيؽِ  رضي هللا عنو َمَع َأِبي ُىَرْيَرةَ 
َلَمى َصْوِتِو: َعَمْيِؾ ِبَأعْ  ُه، َتُقوُؿ: َوَعَمْيَؾ ـُ َوَرْحَمُة اَّللَِّ َوَبَرَكاُتُو َيا ُأمََّتاالسَّ

َل ـُ َوَرْحَمُة اَّللَِّ َوَبَرَكاُتُو، َيُقوُؿ: َرِحَمِؾ اَّللَُّ َربَّْيِتِني َصِغيًرا، َفَتُقوُؿ: َيا السَّ
، َوَأْنَت َفَجَزاَؾ اَّللَُّ َخْيًرا   (ٜٔ)َبَرْرَتِني َكِبيًرا.َكَما ،َوَرِضَي َعْنَؾ ، ُبَنيَّ

َكاَف َيِمي رضي هللا عنو : َأفَّ َأَبا ُىَرْيَرَة  رضي هللا عنو وَعْف َأِبي ُأَماَمةَ 
ِو ِإَلى اْلِمْرَفِؽ َوُيْنِزُلَيا َعْنُو، َوَكاَنْت َمْكُفوَفًة َكِبيَرةً   (ٕٓ)«.َحْمَؿ ُأمِّ

َقاَؿ: َكاَف اْبُف ُعَمَر ،  َرِضَي هللُا َعْنُيَما وَعْف َسِعيِد ْبِف َأِبي ُبْرَدَة، َعْف َأِبيوِ 
ًً َرِضَي هللُا َعْنُيَما َيطُ  ، ُأمَُّو  وُؼ ِباْلَبْيِت َفَرَأى َرُجًَل َيُطوُؼ ِباْلَبْيِت َحاِمًَل

 َوُىَو َيُقوُؿ:
ـْ ُأْذَعْر  ...        ِإنِّي َلَيا َبِعيُرَىا اْلُمَذلَّؿْ   ِإْف ُذِعَرْت ِرَكاُبَيا َل

 َأْو َقاَؿ: َأْطَوْؿ....     ْتِني َأْكَثْر َأْحِمُمَيا َما َحَممَ 
  

                                                           
18
ْ(.:??<واللفظ لو،وأمحد)(8;;8) - =(،ومسلم8<:8البخاري)ْ-ْ

19
 (وحسن إسناده األلباين.:7: رواه البخاري يف  األدب ادلفرد")حسن ْ-ْ

20
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 (ٕٔ)َزْفَرًة َواِحَدًة. َوال، َقاَؿ: ال  ، ؟ َأُتَراِني َيا اْبَف ُعَمَر َجَزْيُتَيا
 

، َقاَؿ: َقاَلْت  ِبْنُت ِسيِريَف :  َبَمَغ  َحْفَصةُ وَعْف َسِعيِد ْبِف َعاِمٍر، َعْف ِىَشاـٍ
ْيِؼ َفُيوِقُد ِلي ِفي  ِمْف ِبرِّ اْلُيَذْيِؿ اْبِني ِبي، َأنَُّو َكاَف َيْكِسُر اْلَقَصَب ِفي الصَّ

َتاِء، َقاَؿ:  َيُكوَف َلُو ُدَخاٌف، َوَكاَف َيْحِمُب َناَقَتُو ِباْلَغَداِة، َفَيْأِتيِني ِبِو،  ِلَئَلالشِّ
ْرِع، َقاَلْت: َفَيُقوُؿ: اْشَرِبي  َـّ اْلُيَذْيِؿ، َفِإفَّ َأْطَيَب المََّبِف َما َباَت ِفي الضَّ َيا ُأ

ْبِر  َما َشاَء َأْف َيْرُزَؽ، َوُكْنُت َأِجُد َمَع َذِلَؾ ، َفَماَت، َفَرَزَؽ اَّللَُّ َعَميَّ ِمَف الصَّ
َمًة ِمَف المََّياِلي َعَمى َىِذِه َتَكاُد َتْسُكُف، َقاَلْت: َفَأَتْيُت َليْ  ال، َحَراَرًة ِفي َصْدِري 

 زت رت يب ىب نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ:اآْلَيةِ 

[ . َفَذَىَب َعنِّي َما ُكْنِت ٜٙ]النحؿ: َّْ رث يت ىت  نت مت

 (َٕٕأِجُد .)

  

، َيُقوُؿ: َكاَف َعِميُّ ْبُف اْلُحَسْيِف   وَعْف ُموَسى ْبِف ُعْقَبَة، َقاَؿ: َسِمْعُت الزُّْىِريَّ
رضي هللا عنيـْبِف َعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلٍب  ِو، َوَكاَف َأَبرَّ النَّاِس  ال  َيْأُكُؿ َمَع ُأمِّ

                                                           
21
 (7;9)عن ابن ادلبارك وغريه " الرب والصلة" و ، (8:>)للفاكهي( أخبار مكة )  ْ-ْ

 الطبعة األوىل.-الرياض –دار الوطن .ط. تأليف:  أبو عبد هللا احلسني بن احلسن بن حرب السلمي ادلروزي
22
ْ.لبنان – بريوت الثقافية" الكتب "مؤسسة األوىل(ط.=<)ص: -رمحو هللا  -( لإلمام بن اجلوزي 9?)الرب والصلة( ) -ْ



 

 

 

 

16 

َفَتْسِبُؽ َعْيُنَيا ِإَلى ، َفَقاَؿ: َأَخاُؼ َأْف آُكَؿ َمَعَيا  ِبَيا، َفِقيَؿ َلُو ِفي َذِلَؾ،
، َوَأَنا  ـُ ِبِو َفآُكَمُو، َفَأُكوُف َقْد َعَقْقُتَيا الَشْيٍء ِمَف الطََّعاـِ (23).أَْعَم  

 
، َقاَؿ: َكاَف اْبُف اْلَحِنيَفَة و   »َعْف َساِلـِ ْبِف َأِبي َحْفَصَة، َعْف ُمْنِذٍر الثَّْوِريِّ

، َوَيْمُشُطَيا، َوُيَقبُِّمَيا، َوَيْخِضُبَيا ِو ِباْلِخْطِميِّ  ( ٕٗ).«َيْغِسُؿ َرْأَس ُأمِّ
 

: األمهات إلى لألقرب باإلحسان الوصية : باب  

، َأنََّيا أَْعَتَقْت َوِليَدًة ِفي َزَماِف رضي هللا عنيا  َعْف َمْيُموَنَة ِبْنِت اْلَحاِرثِ 
صمى هللا عميو َفَذَكَرْت َذِلَؾ ِلَرُسوِؿ هللِا  وسمـصمى هللا عميو َرُسوِؿ هللِا 

 (ٕ٘).«ْجِرؾِ َأْخَواَلِؾ، َكاَف أَْعَظـَ ألَلْو أَْعَطْيِتَيا  »، َفَقاَؿ: وسمـ 

 : انٕاند حك عظى:  تاب

 صمى هللا عميو وسمـَقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ ،  رضي هللا عنوَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 
 (ٕٙ)«.َأْف َيِجَدُه َمْمُموًكا َفَيْشَتِرَيُو َفُيْعِتَقوُ  ِإالَيْجِزي َوَلٌد َواِلًدا،  ال» :

ْ  

                                                           
23
 (.><)ص: ( 8?" ادلصدر السابق ")ْ-ْ

24
ْ(.;<( )ص: ?<" ادلصدر السابق ")ْ-ْ

25
ْ(.99:9(،وابن حبان)8?>7( ، وأبو داود)???) - ::(،ومسلم8?;8البخاري) -ْ

 (، >8?7(،والرتمذي)=79;(،وأبو داود)9?<<(،وأمحد)78;7) - ;8مسلمْ-26
 (.:8:(،وابن حبان)?;>9وابن ماجة)
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 - انطهة جٓاد -هللا سثيم في ٔانجٓاد انٓجسج عٍ انٕانديٍ تس ذمديى:  تاب

: 

صمى ، َقاَؿ: َجاَء َرُجٌؿ ِإَلى النَِّبيِّ رضي هللا عنيما َعْف َعْبِد اَّللَِّ ْبِف َعْمٍرو
، «َأَحيّّ َواِلَداَؾ؟ »، َفاْسَتْأَذَنُو ِفي الِجَياِد، َفَقاَؿ:  عميو وسمـ هللا ـْ ، َقاَؿ: َنَع

 (ٕٚ«. )َفِفيِيَما َفَجاِىدْ »َقاَؿ: 
َفَقاَؿ: ِإنِّي ِجْئُت   ،صمى هللا عميو وسمـ َأَتى النَِّبيَّ  َأفَّ َرُجَلً  وفي رواية :

اْرِجْع ِإَلْيِيَما، »  َقاَؿ: ، َتَرْكُت َأَبَويَّ َيْبِكَيافِ ُأَباِيُعَؾ َعَمى اْلِيْجَرِة، َوَلَقْد 
(28«.)َفَأْضِحْكُيَما َكَما َأْبَكْيَتُيَما   

 
  

                                                           
 (.9789)(،والنسائي7=>7(،والرتمذي)?8;8(،وأبوداود);>=>(،وأمحد)?:;8);(،ومسلم:988البخاري)20
28
 (،والنسائي8<=8(،وابن ماجة)<8;8( ،وأبو داود)?><> ،8?:> صحيح : رواه أمحد يف" ادلسند")ْ-ْ
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   انثاَي انفصم

 :  ٔاآلخسج اندَيا في انٕانديٍ تس فضم

 :  ٔأفضهٓا هللا إنى األعًال أحة يٍ انٕانديٍ تس:  تاب

صمى هللا َقاَؿ: َسَأْلُت َرُسوَؿ هللِا ،  هللا عنورضي َعْف َعْبِد اَّللَِّ ْبِف َمْسُعوٍد 
َل »ْعَماِؿ َأَحبُّ ِإَلى هللِا؟ َقاَؿ: : َأيُّ األعميو وسمـ «  ُة َعَمى َوْقِتَياالصَّ

؟  َـّ َأيّّ َـّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيفِ  »َقاَؿ: ، ُقْمُت: ُث ؟ َقاَؿ: ، « ُث َـّ َأيّّ َـّ اْلِجَياُد »ُقْمُت: ُث ُث
 (ٜٕ)َوَلِو اْسَتَزْدُتُو َلَزاَدِني.، َقاَؿ: َحدََّثِني ِبِيفَّ « ِفي َسِبيِؿ هللاِ 

 
ََلُة َعَمى »َقاَؿ:  ،َأْفَضُؿ؟، َأيُّ الَعَمِؿ  ُسوَؿ اَّللَِّ : ُقْمُت: َيا رَ  وفي رواية الصَّ

؟ «ِميَقاِتَيا َـّ َأيّّ َـّ ِبرُّ الَواِلَدْيفِ »َقاَؿ: ، ، ُقْمُت: ُث ؟ «ُث َـّ َأيّّ َقاَؿ: ، ، ُقْمُت: ُث
، َوَلِو صمى هللا عميو وسمـ َفَسَكتُّ َعْف َرُسوِؿ اَّللَِّ « الِجَياُد ِفي َسِبيِؿ اَّللَِّ »

 (ٖٓ)اْسَتَزْدُتُو َلَزاَدِني.
 

  

                                                           
29
 (==:7)،وابن حبان(78>)،والنسائي (8?<9)،وأمحد(;<) - ?79 ومسلم،(8=?;،=8;البخاري)ْ-ْ

30
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 : رزقه في له ويُزاد عمره في لوالديه للبار يُمد:  باب
 صمى هللا عميو وسمـ،َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ رضي هللا عنوَعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ 

ِفي ُعْمِرِه، َوَأْف ُيَزاَد َلُو ِفي ِرْزِقِو، َفْمَيَبرَّ َواِلَدْيِو، َمْف َأَحبَّ َأْف ُيَمدَّ َلُو  »:
 (ٖٔ«.)َرِحَمُو َوْلَيِصْؿ 

 : انكسٔب ذفسيج أسثاب يٍ انٕانديٍ تس :  تاب

صمى هللا عميو ، َعْف َرُسوِؿ هللِا رضي هللا عنيما  َعْف َعْبِد هللِا ْبِف ُعَمرَ 
ـُ اْلَمَطُر، َفَأَوْوا ِإَلى َغاٍر َبْيَنَما َثَل» َأنَُّو َقاَؿ: ،  وسمـ ْوَف َأَخَذُى َثُة َنَفٍر َيَتَمشَّ
، ِفي  ـْ ـْ َصْخَرٌة ِمَف اْلَجَبِؿ، َفاْنَطَبَقْت َعَمْيِي َجَبٍؿ، َفاْنَحطَّْت َعَمى َفـِ َغاِرِى

، َفاْدُعوا هللَا  ِلَبْعٍض: اْنُظُروا أَْعَماالً  َفَقاَؿ َبْعُضُيـْ  َعِمْمُتُموَىا َصاِلَحًة َّللَِّ
، َفَقاَؿ َأحَ  ـْ َـّ ِإنَُّو َكاَف ِلي َواِلَداِف َتَعاَلى ِبَيا، َلَعؿَّ هللَا َيْفُرُجَيا َعْنُك : المُي ـْ ُدُى

، َفِإَذا َأَرْحُت  ـْ َشْيَخاِف َكِبيَراِف، َواْمَرَأِتي، َوِلي ِصْبَيٌة ِصَغاٌر َأْرَعى َعَمْيِي
، َوَأنَُّو َنَأى ِبي َذاَت َيْوـٍ  ، َفَسَقْيُتُيَما َقْبَؿ َبِنيَّ ، َحَمْبُت، َفَبَدْأُت ِبَواِلَديَّ ـْ َعَمْيِي

ـْ آِت َحتَّى َأْمَسْيُت، َفَوَجْدُتُيَما َقْد َناَما، َفَحَمْبُت َكَما ُكنْ ا َجُر، َفَم ُت َأْحُمُب، لشَّ
َأْكَرُه َأْف ُأوِقَظُيَما ِمْف َنْوِمِيَما، َوَأْكَرُه ، ِب، َفُقْمُت ِعْنَد ُرُءوِسِيَما َفِجْئُت ِباْلِحَل

ْبَيُة َيَتَضاَغْوَف ِعْنَد َقَدَميَّ  ْبَيَة َقْبَمُيَما، َوالصِّ ـْ َيَزْؿ َذِلَؾ  َأْف َأْسِقَي الصِّ ، َفَم
ـْ  ـُ َأنِّي َفَعْمُت َذِلؾَ ، َدْأِبي َوَدْأَبُي اْبِتَغاَء  َحتَّى َطَمَع اْلَفْجُر، َفِإْف ُكْنَت َتْعَم
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َماَء، َفَفَرَج هللُا ِمْنَيا ُفْرَجًة، ،  ، َفاْفُرْج َلَنا ِمْنَيا ُفْرَجةً  َوْجِيؾَ  َنَرى ِمْنَيا السَّ
َماَء،...  (ٕٖ)الحديث «َفَرَأْوا ِمْنَيا السَّ

 : انسب زضا أسثاب ٔيٍ انجُح أتٕاب أٔسظ انٕاند:  تاب

َمِميِّ  رضي هللا  ، َعْف َأِبي الدَّْرَداءِ رضي هللا عنو  َعْف َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِف السُّ
ي َتْأُمُرِني ِبَطَلَأَتاُه َفَقاَؿ: ِإفَّ ِلَي اْمَرأًَة وَ  ، َأفَّ َرُجَلً  عنو فَّ ُأمِّ ِقَيا، َقاَؿ َأُبو اِ 

َأْوَسُط الَواِلُد  »َيُقوُؿ:، صمى هللا عميو وسمـ الدَّْرَداِء: َسِمْعُت َرُسوَؿ اَّللَِّ 
َقاَؿ: َوَقاَؿ اْبُف ،  «َأْو اْحَفْظو ُ ، َأْبَواِب الَجنَِّة، َفِإْف ِشْئَت َفَأِضْع َذِلَؾ الَباَب 

ي َوُربََّما َقاَؿ: َأِبي.  (ٖٖ)َأِبي ُعَمَر: ُربََّما َقاَؿ ُسْفَياُف: ِإفَّ ُأمِّ
 

صمى هللا عميو ، َعِف النَِّبيِّ رضي هللا عنيما  وَعْف َعْبِد اَّللَِّ ْبِف َعْمٍرو
ِرَضى الرَّبِّ ِفي ِرَضى الَواِلِد، َوَسَخُط الرَّبِّ ِفي َسَخِط  »َقاَؿ:  ،وسمـ
 (ٖٗ)«.اْلَواِلدِ 
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ْ(واللفظ لو.9:=8) - 788(،ومسلم :=?;البخاري)ْ-ْ

33
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: زانثا التُّ انٕاند دعاء رجاتحاس:  تاب  
 صمى هللا عميو وسمـ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ ، رضي هللا عنو  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 

، الُث دَ َثَل » : ، َوَدْعَوُة  َشؾَّ ِفيِيفَّ  َعَواٍت ُيْسَتَجاُب َلُيفَّ : َدْعَوُة اْلَمْظُموـِ
 (ٖ٘) .« اْلُمَساِفِر، َوَدْعَوُة اْلَواِلِد ِلَوَلِدهِ 

: َدْعَوُة اْلَواِلِد، َوَدْعَوُة  َثَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت ال» وفي رواية :  َشؾَّ ِفيِيفَّ
 ( ٖٙ).« اْلُمَساِفِر، َوَدْعَوُة اْلَمْظُموـِ 

، َقاَؿ: َسِمْعُت اْلَحَسَف، َيُقوُؿ: ُدَعاُء اْلَواِلَدْيِف ُيثَبُِّت اْلَماَؿ  وعف اْلَحَكـِ اْلَقْيِسيُّ
 َواْلَوَلَد.
رَّاُج، َقاَؿ: َسِمْعُت  ْبف َحْفص وعف   :َيْسَأُؿ اْلَحَسَف  َرُجَلً َأِبي َحْفٍص السَّ

 . َقاَؿ: َنَجاةٌ  ، َما ُدَعاُء اْلَواِلِد ِلَوَلِدِه؟
 (ٖٚ). ُتْحَجُب َعِف اَّللَِّ َعزَّ َوَجؿَّ  ال؛ َعْف ُمَجاِىٍد، َقاَؿ: َدْعَوُة اْلَواِلِد و 

 :  انرٕتح لثٕل أسثاب يٍ نًٓا األلسب أٔ انٕانديٍ تس:  تاب

 صمى هللا عميو وسمـ، َقاَؿ: َأَتى َرُسوَؿ اَّللَِّ رضي هللا عنيما  َعِف اْبِف ُعَمرَ 
، ِإنِّي َأْذَنْبُت َذْنًبا َكِبيًرا، َفَيْؿ ِلي ِمْف َتْوَبٍة؟،َرُجٌؿ، فَقاَؿ:   َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ
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 .وحسنو األلباين وشعيب األرنؤوط(8><9)رواه ابن ماجة : حسن  -ْ

36
 واللفظ لو ،وحسنو األلباين(>9;7)،وأبو داود(>?787)رواه أمحد: حسن  -ْ
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َقاَؿ:  ، َقاَؿ: ال،«َأَلَؾ َواِلَداِف؟ : » فَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اَّللَِّ صمى هللا عميو وسمـ
، َقاَؿ: «؟ َفَمَؾ َخاَلةٌ  » ـْ (38)«.َفِبرََّىا ِإًذا »، َقاَؿ: َنَع  

: َأنَُّو َأَتاُه َرُجٌؿ ، َفَقاَؿ : ِإنِّي َخَطْبُت - رضي هللا عنيما -عف ابف عباس و 
َفِغْرُت َعَمْيَيا  َفَأَحبَّْت َأْف َتْنِكَحُو ،اْمَرأًَة َفَأَبْت َأْف َتْنِكَحِني َوَخَطَبَيا َغْيِري، 

، َقاَؿ: ُتْب ِإَلى اَّللَِّ َعزَّ اَؿ: ُأمَُّؾ َحيٌَّة؟ َقاَؿ: الَفَقَتْمُتَيا ،َفَيْؿ ِلي ِمْف َتْوَبٍة؟ قَ 
ـَ َسَأْلتَ  ْب ِإَلْيِو َما اْسَتَطْعَت، َفَذَىْبُت َفَسَأْلُت اْبَف َعبَّاٍس: ِل ُو َعْف َوَجؿَّ ، َوَتَقرَّ

ِو؟  ـُ َعَمَلً ، َحَياِة ُأمِّ مف بر ، َأْقَرَب ِإَلى هللا عز وجؿ  َفَقاَؿ: ِإنِّي ال أَْعَم
 (ٜٖالوالدة.)

 

: هللا سبيل في هو عليهما الساعي بوالديه  البار:  باب  

صمى هللا عميو ، َقاَؿ: َمرَّ َعَمى النَِّبيِّ  رضي هللا عنو َعْف َكْعِب ْبِف ُعْجَرة
ِمْف ِجْمِدِه  صمى هللا عميو وسمـَرُجٌؿ، َفَرَأى َأْصَحاُب َرُسوِؿ هللِا  وسمـ

؟، َفَقاَؿ َرُسوُؿ هللِا  َوَنَشاِطِو، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَؿ هللِا: َلْو َكاَف َىَذا ِفي َسِبيِؿ هللاِ 
ِفي  َفُيوَ  ،ِإْف َكاَف َخَرَج َيْسَعى َعَمى َوَلِدِه ِصَغاًرا : »صمى هللا عميو وسمـ 

ْف َكاَف َخَرَج َيْسَعى َعَمى َأَبَوْيِف َشْيَخْيِف َكِبيَرْيفِ  َسِبيِؿ هللاِ  َسِبيِؿ َفُيَو ِفي  ،، َواِ 
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ْف َكاَف َيْسَعى َعَمى َنْفِسِو ُيِعفَُّيا هللِا ، ْف َكاَف َخَرَج  ،َواِ  َفُيَو ِفي َسِبيِؿ هللِا، َواِ 
ْيَطافِ َفُيَو ِفي َسِبيِؿ ، ِرَياًء َوُمَفاَخَرًة   (ٓٗ)«.الشَّ

 
 :  حض جضمص خص حص مس خس ٱُّٱوَعْف َسِعيِد ْبِف ُجَبْيٍر، ِفي َقْوِلِو َعزَّ َوَجؿَّ

َقاَؿ: َتُكوُف اْلَباِدَرُة ِمَف اْلَوَلِد ِإَلى اْلَواِلِد [ 32: اإلسراء] َّ  مض خض

َقاَؿ: َأْف [ 32: اإلسراء]  َّٱمض خض حضُّ: . َوَقاَؿ اَّللَُّ َعزَّ َوَجؿَّ 

َّ جغ مع جع مظ حطُّ ٱ: . النِّيَُّة َصاِدَقةً َتُكوَف   
(41). «ِلْمَباِدَرِة الَِّتي َبَدَرْت ِمْنوُ  »[ 32: اإلسراء]  

 نثسِ تٕانديّ :  -عهيّ انسالو  –يا جاء في يدح هللا ذعانى نُثيّ يحي 

 يم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱقال تعالى : 

 َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن
 [42 -43: مرمي]
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  : يشسكيٍ كاَا ٔنٕ انٕانديٍ تس ٔجٕب:  تاب

 ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱقَاَل تَ َعاََل: 
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب
 زن  رنمم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف
  َّ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن نن من

 [42 -42]لقمان: 

ي َوِىَي  وَعْف َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر َرِضَي اَّللَُّ َعْنُيَما، َقاَلْت: َقِدَمْت َعَميَّ ُأمِّ
ـْ  صمى هللا عميو وسمـُمْشِرَكٌة ِفي َعْيِد ُقَرْيٍش، ِإْذ َعاَىُدوا َرُسوَؿ اَّللَِّ  َوُمدَِّتِي

، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ وسمـ  صمى هللا عميوَمَع َأِبيَيا، َفاْسَتْفَتْت َرُسوَؿ اَّللَِّ 
ـْ ِصِميَيا» ِإفَّ ُأمِّي َقِدَمْت َعَميَّ َوِىَي َراِغَبٌة َأَفَأِصُمَيا؟ ، َقاَؿ:   (ٕٗ«.)َنَع

 
 صمى هللا عميو وسمـ، َقاَؿ: َمرَّ َرُسوُؿ اَّللَِّ  رضي هللا عنو وَعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ 

اْبِف َسُموَؿ َوُىَو ِفي ِظؿِّ َأَجَمٍة، فَقاَؿ: َقْد َغبََّر َعَمْيَنا َعَمى َعْبِد اَّللَِّ ْبِف ُأَبيٍّ 
: َوالَِّذي َأْكَرَمؾَ  ، َوالَِّذي َأْنَزَؿ  اْبُف َأِبي َكْبَشَة، فَقاَؿ اْبُنُو َعْبُد اَّللَِّ ْبُف َعْبِد اَّللَِّ

صمى هللا عميو وُؿ اَّللَِّ ِتَينََّؾ ِبَرْأِسِو، فَقاَؿ َرسُ َؾ اْلِكَتاَب، َلِئْف ِشْئَت آلَعَميْ 
  (ٖٗ) .«، َوَلِكْف ِبرَّ َأَباَؾ، َوَأْحِسْف ُصْحَبَتوُ ال» : وسمـ

ْ  
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 الفصل الثالث :

 : ذلكأوجه البر بالوالدين في حياتهما وعند موتهما ومن بعد 

 :حياتهما بيان بر الوالدين في باب : 

 :نفاق عليهما حسن الصحبة واإل

َحِبيٍب، َأفَّ َناِعًما، َمْوَلى أُّـِ َسَمَمَة َحدََّثُو، َأفَّ َعْبَد هللِا ْبَف َعْف َيِزيَد ْبِف َأِبي 
صمى ، َقاَؿ: َأْقَبَؿ َرُجٌؿ ِإَلى َنِبيِّ هللِا رضي هللا عنيما  َعْمِرو ْبِف اْلَعاصِ 
ِمَف هللِا،  ْجرَ ِة َواْلِجَياِد، َأْبَتِغي األَفَقاَؿ: ُأَباِيُعَؾ َعَمى اْلِيْجرَ ، هللا عميو وسمـ 

؟َفَيْؿ ِمْف َواِلَدْيَؾ َأَحٌد حَ  »َقاَؿ:  ، َبْؿ ِكَل« يّّ ـْ َفَتْبَتِغي  »ُىَما، َقاَؿ: َقاَؿ: َنَع
َفَأْحِسْف ، َفاْرِجْع ِإَلى َواِلَدْيَؾ  »، َقاَؿ:  َقاَؿ: َنَعـْ «  ْجَر ِمَف هللِا؟األ

 (ٗٗ)«. ُصْحَبَتُيَما
ِمْف َبِني ُعْذَرَة أَْعَتَؽ َمْمُموًكا َلُو َعْف  َرُجَلً ، َأفَّ رضي هللا عنو وَعْف َجاِبرٍ 

، َفَباَعُو، َوَدَفَع ِإَلْيِو َثَمَنُو،  صمى هللا عميو وسمـُدُبٍر ِمْنُو، َفَبَعَث ِإَلْيِو النَِّبيُّ 
َـّ َعَمى َقَرا »َوَقاَؿ:  َـّ َعَمى َأَبَوْيَؾ، ُث َـّ اْبَدْأ ِبَنْفِسَؾ َفَتَصدَّْؽ َعَمْيَيا، ُث َبِتَؾ، ُث

َـّ َىَكَذا   (٘ٗ).«َىَكَذا، ُث
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 .(?:;8) - > مسلمْ-ْ
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ْ.األلباين ،وصححو لو ( واللفظ?999،وابن حبان)(8=?:7)،وأمحد(=??) - 7:) مسلمْ-ْ
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،  صمى هللا عميو وسمـ، َقاَؿ: َأَتْيُت النَِّبيَّ  رضي هللا عنو وَعْف َأِبي ِرْمَثةَ 
َيُد اْلُمْعِطي اْلُعْمَيا، ُأمََّؾ َوَأَباَؾ، َوُأْخَتَؾ َوَأَخاَؾ،  »َوَيُقوُؿ: ، َوُىَو َيْخُطُب 
 (ٙٗ)«. َوَأْدَناَؾ َفَأْدَناؾَ 

  
، َقاَؿ: َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َفِإَذا َرُسوُؿ اَّللَِّ رضي هللا عنو  وَعْف َطاِرٍؽ اْلُمَحاِرِبيِّ 
ـٌ َعَمى اْلِمْنَبِر َيْخُطُب النَّاَس َوُىَو َيُقوُؿ:  صمى هللا عميو وسمـ َيُد  »َقاِئ

َـّ َأْدَناَؾ  َوُأْخَتؾَ  َوَأَباَؾ، اْلُمْعِطي اْلُعْمَيا، َواْبَدْأ ِبَمْف َتُعوُؿ: ُأمَّؾَ  َوَأَخاَؾ، ُث
 (ٚٗ).«َأْدَناَؾ 

: صمى هللا عميو وسمـ ، َقاَلْت: َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ رضي هللا عنيا  وَعْف َعاِئَشةَ 
فَّ َوَلَدُه ِمْف َكْسِبوِ »   (ٛٗ).«  ِإفَّ َأْطَيَب َما َأَكَؿ الرَُّجُؿ ِمْف َكْسِبِو، َواِ 

 !َقاَؿ: َيا َرُسوَؿ هللِا  َأفَّ َرُجَلً  - رضي هللا عنيما -هللِا وَعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد 
فَّ َأِبي ُيِريُد َأْف َيْجَتاَح َماِلي ، َفَقاَؿ:  ِإفَّ ِلي َماالً  َأْنَت َوَماُلَؾ » َوَوَلًدا ، َواِ 

 (ٜٗ).« ِبيؾَ أل
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ْ. صحيح حديث: األرنؤوط شعيب وقال(;?:=7 ،;78=)"ادلسند" يف أمحد رواه: صحيحْ-ْ
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ْ(وصححو األلباين .98;8(،والنسائي)99:7صحيح : رواه أبو داود) -ْ
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(،والنسائي =879( وابن ماجة )<;79(، والرتمذي )<8;9(، وأبو داود )<:8:7صحيح : رواه أمحد ) -ْ

ْ(وصححو األلباين وشعيب االرنؤوط.7>8:(،وابن حبان )8;::)
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هِ  ، َقاَؿ: َجاَء رضي هللا عنيـ  وَعْف َعْمِرو ْبِف ُشَعْيٍب ، َعْف َأِبيِو، َعْف َجدِّ
، َفَقاَؿ: ِإفَّ َأِبي اْجَتاَح َماِلي، صمى هللا عميو وسمـ  -َرُجٌؿ ِإَلى النَِّبيِّ 

، َفُكُموا ِمْف ِإفَّ َأْوأل، ِبيَؾ َأْنَت َوَماُلَؾ أل » َفَقاَؿ: ـْ ـْ ِمْف َأْطَيِب َكْسِبُك َدُك
 (ٓ٘).« َأْمَواِلِيـْ 

َسَواٌء َأِذَف ، ْكُؿ ي َماِلِو، َفَيُجوُز َلُو األُمَشاِرٌؾ ِلَوَلِدِه فِ َفَيُدؿُّ َعَمى َأفَّ الرَُّجَؿ 
ـْ َيْأَذْف، َوَيُجوُز َلُو َأْيًضا َأْف َيَتَصرََّؼ ِبوِ  َكَما َيَتَصرَُّؼ ِبَماِلِو، َما  ،اْلَوَلُد َأْو َل

َفوِ  َرِؼ َوالسَّ ـْ َيُكْف َذِلَؾ َعَمى َوْجِو السَّ  .َل
َلِد اْلُموِسِر َعَمى َأنَُّو َيِجُب َعَمى اْلوَ : ْجَماُع اإل " اْلَبْحرِ " َوَقْد ُحِكَي ِفي 

ِقيٌَّة ، ِباْلِجيـِ َبْعَدَىا َفوْ  « ُيِريُد َأْف َيْجَتاحَ » َبَوْيِف اْلُمْعِسَرْيِف َقْوُلُو: َمُئوَنُة األ
دَِّة َجاَحِة، ِؼ َحاٌء ُمْيَمَمٌة: َوُىَو االْسِتْئَصاُؿ َكاإللِ َوَبْعَد األ َوِمْنُو اْلَجاِئَحُة ِلمشِّ

َقاَؿ اْبُف  «ِبيؾَأْنَت َوَماُلؾ ل » اْلُمْجَتاَحِة ِلْمَماِؿ، َكَذا ِفي اْلَقاُموِس َقْوُلُو:
َوُىَو ، َوَزَكاَتُو َعَمْيِو ، ِلمتَّْمِميِؾ، َفِإفَّ َماَؿ اْلَوَلِد َلُو  َرْسََلَف: الَلـُ ِلإلَباَحِة ال

 (ٔ٘)َمْوُروٌث َعْنو.
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(وقال شعيب األرنؤوط: صحيح لغريه ، وىذا إسناد حسن ،وأبو 887=،<=>>صحيح : رواه أمحد يف" ادلسند") -ْ

ْ( وصححو األلباين.8?88(،وابن ماجة)98;9داود)
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ْالطبعة األوىل. -مصر –(ط.دار احلديث =7/>" نيل األوطار" للشوكاين" ) -ْ
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 مث هت مت خت  حت  ُّٱ َقاَؿ:، َعْف َأِبيِو ، وَعْف ِىَشاـِ ْبِف ُعْرَوةَ 

 (23[ ، قَاَل: ال ََتَْتِنْع ِمْن َشْيٍء َأَحبَّاُه .)32]اإلسراء: َّ حج
  

:  لمرض ضعفهما أو كبرهما حال عنهما العمرة أو  الحج  

َعْف َعْبِد اَّللَِّ ْبِف َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُيَما، َقاَؿ: َكاَف الَفْضُؿ َرِديَؼ َرُسوِؿ 
، َفَجَعَؿ الَفْضُؿ َيْنُظُر صمى هللا عميو وسمـ  -اَّللَِّ  ـَ ، َفَجاَءِت اْمَرأٌَة ِمْف َخْشَع

َيْصِرُؼ َوْجَو ،  وسمـ صمى هللا عميو، َوَجَعَؿ النَِّبيُّ  ِإَلْيَيا َوَتْنُظُر ِإَلْيوِ 
ؽِّ اآلَخِر، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ  ِإفَّ َفِريَضَة اَّللَِّ َعَمى ِعَباِدِه  الَفْضِؿ ِإَلى الشِّ

ِفي الَحجِّ َأْدَرَكْت َأِبي َشْيًخا َكِبيًرا، اَل َيْثُبُت َعَمى الرَّاِحَمِة، َأَفَأُحجُّ َعْنُو؟ َقاَؿ: 
ِة الَوَداِع .، َوَذِلَؾ فِ «َنَعـْ »  (ٖ٘)ي َحجَّ

صمى هللا عميو  ، َأنَُّو َأَتى النَِّبيَّ  رضي هللا عنو وَعْف َأِبي َرِزيٍف الُعَقْيِميِّ 
، ِإفَّ َأِبي َشْيٌخ َكِبيرٌ  وسمـ ، َوال ال ، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ  َيْسَتِطيُع الَحجَّ
 .« َأِبيَؾ َواْعَتِمْر ُحجَّ َعْف »الظَّْعَف، َقاَؿ:  ْمَرَة، َوالالعُ 

 (ٗ٘).«ْحُجْج َعْف َأِبيَؾ َواْعَتِمْر ا» وفي رواية أبي داود: 

                                                           
52
ْ(وصححو األلباين .?صحيح : رواه البخاري يف " األدب ادلفرد") -ْ

 (،والرتمذي?8<7(،وأبو داود);=99(،وأمحد):799) - =8:(،ومسلم79;7البخاري) -53ْ
 (. 7:>8(،والنسائي)?8?8(،وابن ماجة)<8?)

54
(،وابن =9>8(،والنسائي)98?(،والرتمذي )78<7(،وأبو داود):?7>7،:<7>7،;<7>7صحيح : رواه أمحد) -ْ

ْ(وصححو األلباين>8?8ماجة)



 

 

 

 

29 

، َقاَؿ: َكاَنْت رضي هللا عنيـ  وَعْف َحْمَزَة ْبِف َعْبِد اَّللَِّ ْبِف ُعَمَر، َعْف َأِبيوِ 
َفَقاَؿ: ِلي يْكَرُىَيا رضي هللا عنو  َتْحِتي اْمَرأٌَة َوُكْنُت ُأِحبَُّيا َوَكاَف ُعَمُر 

َفَقاَؿ ، َفَذَكَر َذِلَؾ َلُو  ،صمى هللا عميو وسمـ  َطمِّْقَيا َفَأَبْيُت َفَأَتى ُعَمُر النَِّبيَّ 
 (٘٘). « َطمِّْقَيا»  : صمى هللا عميو وسمـ النَِّبيُّ 

 
 :  أوجه البر بهما عند موتهما ثانيًا :
 اَّللَّ عند الموت :  إِلَهَ إاِل ال ماتلقينه

صمى هللا ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ رضي هللا عنو  َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْف 
ـْ ال ِإَلَو ِإال» : عميو وسمـ  (ٙ٘).«  اَّللَُّ  َلقُِّنوا َمْوَتاُك

 صمى هللا عميو وسمـ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ ، رضي هللا عنو وَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 
اَّللَُّ  ُر َكِمَمِتِو ال ِإَلَو ِإالَفِإنَُّو َمْف َكاَف آخِ ، اَّللَُّ  َو ِإالِإلَ  ال َلقُِّنوا َمْوَتاُكـْ » : 

ف أصابو قبؿ ذلؾ ما ، َيْوًما ِمَف الدَّْىِر ؛ َدَخَؿ اْلَجنََّة ، ِعْنَد اْلَمْوِت  وا 
 (ٚ٘).« أصابو

 
  

                                                           
( ،وابن <<88(،وابن ماجة)?<77(،والرتمذي)<79;(،وأبو داود)77=:صحيح : رواه أمحد)ْ-55ْ

وقولو : "أطع أباك". قال السندي: فيو أن طاعة الوالدين متقدمة على ىوى النفس إذا   (وصححو األلباين .>8:حبان)
  ر ما كان يكرىها، وال أمر ابنو بطالقها إال دلا يظهر لو فيها من قلة الدين.كان أمرمها أوفق بالدين، إذ الظاىر أن عم

 (،وابن ماجة>=?(،والرتمذي)=977(،وأبو داود)9??78،وأمحد)(>7?) - 7مسلمْ-56
(عن :988(،وابن حبان):::7(،وابن ماجة)=7?) - 8مسلم (،ورواه9889(،وابن حبان)>8<7(،والنسائي);::7)

 أيب ىريرة.
50
 (وحسنو األلباين وصححو شعيب األرنؤوط.:988رواه ابن حبان) -ْ
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  :  تًٓا تعد يٕذًٓا انثس أٔجّ:  ثانثًا
 :  الدعاء لهما بعد موتهما

 صمى هللا عميو وسمـ، َقاَلْت: َدَخَؿ َرُسوُؿ هللِا رضي هللا عنيا  أُّـِ َسَمَمةَ  َعفْ 
َـّ َقاؿَ  َوَقْد َشؽَّ َبَصُرهُ رضي هللا عنو َعَمى َأِبي َسَمَمَة  صمى  ، َفَأْغَمَضُو، ُث
وَح ِإَذا ُقِبَض َتِبَعُو اْلَبَصرُ » : هللا عميو وسمـ  َفَضجَّ َناٌس ِمْف أَْىِموِ  « ِإفَّ الرُّ

ـْ ِإال ِبَخْيٍر، َفِإفَّ َتْدُعوا َعَمى َأْنُفِسكُ  ال »  :صمى هللا عميو وسمـ ، َفَقاؿَ 
ُنوَف َعَمى َما َتُقوُلوفَ اْلَمَل َـّ َقاَؿ: « ِئَكَة ُيَؤمِّ َـّ اْغِفْر أل» ، ُث  ،ِبي َسَمَمَة المُي

ِفي َعِقِبِو ِفي اْلَغاِبِريَف، َواْغِفْر َلَنا َوَلُو َيا َواْخُمْفُو َواْرَفْع َدَرَجَتُو ِفي اْلَمْيِديِّيَف، 
ْر َلُو ِفيِو  َربَّ اْلَعاَلِميَف، َواْفَسْح َلُو ِفي  (ٛ٘).« َقْبِرِه، َوَنوِّ

 
 ترك النياحة عليهما :

صمى هللا عميو وسمـ  اَّللَُّ َعْنُيَما، َعِف النَِّبيِّ َعِف اْبِف ُعَمَر، َعْف َأِبيِو َرِضَي 
 (ٜ٘)«. ِبَما ِنيَح َعَمْيو؛ الَميُِّت ُيَعذَُّب ِفي َقْبِرِه  »َقاَؿ: ، 

 (ٓٙ).«ُيَعذَُّب اْلَميُِّت ِبُبَكاِء أَْىِمِو َعَمْيِو » وفي رواية : 
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َلَيا اْلُجْمُيوُر ، َحاِديِث َؼ اْلُعَمَماُء ِفي َىِذِه األَواْخَتمَ  ى : َفَتَأوَّ َعَمى َمْف َوصَّ
َفَيَذا ُيَعذَُّب ِبُبَكاِء أَْىِمِو ، ِبَأْف ُيْبَكى َعَمْيِو َوُيَناَح َبْعَد َمْوِتِو َفُنفَِّذْت َوِصيَُّتُو 

 .نَُّو ِبَسَبِبِو َوَمْنُسوٌب ِإَلْيِو أل ؛ َعَمْيِو َوَنْوِحِيـْ 
  .ُيَعذَّبُ  َفَل ، َعَمْيِو أَْىُمُو َوَناُحوا ِمْف َغْيِر َوِصيٍَّة ِمْنوُ  َفَأمَّا َمْف َبَكى: َقاُلوا 
ـْ  َحْمَلً ، َفَخَرَج اْلَحِديُث ُمْطَمًقا  : َقاُلوا  .َعَمى َما َكاَف ُمْعَتاًدا َلُي

ـْ ُيوِص  َوَقاَلْت َطاِئَفٌة: ُىَو َمْحُموٌؿ َعَمى َمْف َأْوَصى ِباْلُبَكاِء َوالنَّْوِح ، َأْو َل
ِبَتْرِكِيَما ، َفَمْف َأْوَصى ِبِيَما ، َأْو أْىَمَؿ اْلَوِصيََّة ِبَتْرِكِيَما ، ُيَعذَُّب ِبِيَما ، 

ى ِبَتْرِكِيَما، ِلَتْفِريِطِو ِبِإْىَماِؿ اْلَوِصيَِّة ِبَتْرِكِيَما  َفَل ُيَعذَُّب  ، َفَأمَّا َمْف َوصَّ
َوَحاِصُؿ َىَذا اْلَقْوِؿ ِإيَجاُب  ،َتْفِريَط ِمْنُو  َوال، ُصْنَع َلُو ِفيِيَما  ِبِيَما ِإْذ ال

َب ِبِيَما.، اْلَوِصيَِّة ِبَتْرِكِيَما   َوَمْف أَْىَمَمُيَما ُعذِّ
َعَمى َأفَّ اْلُمَراَد ِباْلُبَكاِء ُىَنا اْلُبَكاُء  :َمَذاِىِبِيـْ ِؼ ْجَمُعوا ُكمُّيـْ َعَمى اْخِتَلَوأَ 

 (ٔٙ) ال مجرد دمع العيف.، ِبَصْوٍت ونياحة 
 

 المسارعة لسداد دينهما :
صمى هللا عف ابف عباس رضي هللا عنيما:  َأفَّ اْمَرأًَة، َجاَءْت ِإَلى النَِّبيِّ 

َيا َصْوـُ َشْيٍر َأَفَأْقِضيِو َعْنَيا، َفَقاؿَ  ، عميو وسمـ   َفَقاَلْت: ِإنَُّو َكاَف َعَمى ُأمِّ
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ِؾ َدْيٌف َأُكْنِت َقاِضَيَتُو؟  »: صمى هللا عميو وسمـ َقاَلْت:  ،«َلْو َكاَف َعَمى ُأمِّ
، َقاَؿ:  ـْ  (ٕٙ) «. َفَدْيُف اَّللَِّ َأَحؽُّ َأْف ُيْقَضى» َنَع

صمى ، َأفَّ َرُسوَؿ هللِا رضي هللا عنيما  ْبِف َعْمِرو ْبِف اْلَعاصِ َعْف َعْبِد هللِا و 
ِييِد ُكؿُّ َذْنٍب ِإال ُيْغَفرُ  »، َقاَؿ  هللا عميو وسمـ  (ٖٙ) «.الدَّْيفَ  ِلمشَّ

 
  بإحسان كفنهما : اإلحسان إليهما

 عميو وسمـصمى هللا ، َأفَّ النَِّبيَّ رضي هللا عنيما  َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد هللاِ 
َغْيِر َطاِئٍؿ، َفُكفَِّف ِفي َكَفٍف ، ِمْف َأْصَحاِبِو ُقِبَض َطَب َيْوًما، َفَذَكَر َرُجًَل خَ 

َحتَّى  ُؿ ِبالمَّْيؿِ َأْف ُيْقَبَر الرَّجُ  صمى هللا عميو وسمـ، َفَزَجَر النَِّبيُّ َوُقِبَر َلْيَلً 
صمى هللا عميو  َأْف ُيْضَطرَّ ِإْنَساٌف ِإَلى َذِلَؾ، َوَقاَؿ النَِّبيُّ  ُيَصمَّى َعَمْيِو، ِإال

ْف َكَفَنوُ  » :وسمـ ـْ َأَخاُه، َفْمُيَحسِّ   (ٗٙ) «. ِإَذا َكفََّف َأَحُدُك
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 : الحرص عمى الصالة عميهما وزيادة عدد الحضور ليشفعوا لهما
َما  »َقاَؿ: ، صمى هللا عميو وسمـ ، َعِف النَِّبيِّ رضي هللا عنيا َعْف َعاِئَشةَ 

ٌة ِمَف اْلُمْسِمِميَف َيْبُمُغوَف ِماَئًة، كُ  ـْ َيْشَفُعوَف َلوُ ِمْف َميٍِّت ُتَصمِّي َعَمْيِو ُأمَّ ،  مُُّي
 (٘ٙ)«. ُشفُِّعوا ِفيوِ  ِإال
 

، رضي هللا عنيما  وَعْف ُكَرْيٍب، َمْوَلى اْبِف َعبَّاٍس، َعْف َعْبِد هللِا ْبِف َعبَّاسٍ 
َفَقاَؿ: َيا ُكَرْيُب، اْنُظْر َما اْجَتَمَع َلُو  -َأْو ِبُعْسَفاَف  -َأنَُّو َماَت اْبٌف َلُو ِبُقَدْيٍد 

ِمَف النَّاِس، َقاَؿ: َفَخَرْجُت، َفِإَذا َناٌس َقِد اْجَتَمُعوا َلُو، َفَأْخَبْرُتُو، َفَقاَؿ: َتُقوُؿ 
ـْ َأْرَبُعوَف؟  ، َقاَؿ: َأْخِرُجوُه، َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَؿ هللِا َقاَؿ: نَ ُى ـْ صمى هللا َع
اَزِتِو َأْرَبُعوَف َما ِمْف َرُجٍؿ ُمْسِمـٍ َيُموُت، َفَيُقوـُ َعَمى َجنَ » ، َيُقوُؿ:  عميو وسمـ

ـُ هللُا ِفيوِ  ِإال ُيْشِرُكوَف ِباهلِل َشْيًئا، ، الَرُجَلً   (ٙٙ)«. َشفََّعُي
ْ  
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 : دفًُٓا تعد تانرثثيد نًٓا ٔاندعاء االسرغفاز

صمى هللا عميو ، َقاَؿ: َكاَف النَِّبيُّ رضي هللا عنو  َعْف ُعْثَماَف ْبِف َعفَّافَ 
:  صمى هللا عميو وسمـ ، ِإَذا َفَرَغ ِمْف َدْفِف اْلَميِِّت َوَقَؼ َعَمْيِو، َفَقاؿَ وسمـ 

 (ٚٙ).« َف ُيْسَأؿُ ِبالتَّْثِبيِت، َفِإنَُّو اآل ، َوَسُموا َلوُ  ِخيُكـْ اْسَتْغِفُروا أل»
 

: قبرهما في زيارتهما  
: لثسْا في تزيازذٓا تأيّ تثسِ ٔسهى عهيّ هللا صهىْاْرًايّ  

 :صمى هللا عميو وسمـ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ هللِا رضي هللا عنو  َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ 
ـْ َيْأَذْف ِلي، َواْسَتْأَذْنُتُو َأْف َأُزوَر ، مِّي ُت َربِّي َأْف َأْسَتْغِفَر ألاْسَتْأَذنْ  » َفَم

 (ٛٙ).  « َفَأِذَف ِلي ،َقْبَرَىا

ِو، َفَبَكى َوَأْبَكى َمْف  صمى هللا عميو وسمـ: َزاَر النَِّبيُّ  وفي رواية َقْبَر ُأمِّ
ـْ : » َحْوَلُو، َفَقاؿَ  ُتُو ُيْؤَذْف ِلي، َواْسَتْأَذنْ اْسَتْأَذْنُت َربِّي ِفي َأْف َأْسَتْغِفَر َلَيا، َفَم

 (ٜٙ« . )َفِإنََّيا ُتَذكُِّر اْلَمْوتَ  ،، َفُأِذَف ِلي، َفُزوُروا اْلُقُبورَ ِفي َأْف َأُزوَر َقْبَرَىا
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 ، فقال :َعِميُّ ْبُن ِكْنَداٍس  َأْنَشدَ و 
    ...    ُزْر َواِلَدْيَؾ َوِقْؼ َعَمى َقْبَرْيِيَما 

 َفَكَأنَِّني ِبَؾ َقْد ُنِقْمَت ِإَلْيِيَما                                   
    َلْو ُكْنَت َحْيُث ُىَما َوَكاَنا ِباْلَبَقاِء ... 

 َعَمى َقَدَمْيِيَما الَزاَراَؾ َحبًوا                                    
  ...     َما َكاَف َذْنُبُيَما ِإَلْيَؾ َوَطاَؿ َما 

 َمَنَحاَؾ َمْحَض اْلُودِّ ِمْف َنْفَسْيِيَما                              
     ...       َكاَنا ِإَذا َما َأْبَصَرا ِبَؾ ِعمًَّة 

 َجِزَعا ِلَما َتْشُكو َوَشؽَّ َعَمْيِيَما                                 
     ...      َأْسَبَلَكاَنا ِإَذا َسِمَعا َأِنيَنَؾ 

 َدْمَعْيُيَما َأَسًفا َعَمى َخدَّْيِيَما                                   
      ...    َوَتَمنََّيا َلْو َصاَدَفا َلَؾ َراَحًة 

 ِبَجِميِع َما َيْحِويِو ِمْمُؾ َيَدْيِيَما                                 
    ...                   َغًدا َأْو َبْعَدُه 

 َحْتًما َكَما َلِحَقا ُىَما َأَبَوْيِيَما                                  
    ...    َوَلَتْقُدَمفَّ َعَمى ِفَعاِلَؾ ِمْثَمَما 

 َقَدَما ُىَما َأْيًضا َعَمى ِفْعَمْيِيَما                                  
  ...  َصاِلًحا  ِفَعَلً ُطوَباَؾ َلْو َقدَّْمَت 

 َوَقَضْيَت َبْعَض اْلَحؽِّ ِمْف َحقَّْيِيَما                              
 ...  َوَسَيْرَت َتْدُعو اَّللََّ َيْعُفو َعْنُيَما 
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َمَواِت ِمْف ِذْكَرْيِيَما                              َوَأَطْمَت ِفي الصَّ
      ...  َوَقَرْأَت ِمْف آِي اْلِكَتاِب ِبَقْدِر َما 

 ِطيُعُو َوَبَعْثَت َذاَؾ ِإَلْيِيَماتَتسْ                                     
      َوَبَذْلَت ِمْف َصَدَقاِت َماِلَؾ ِمْثَؿ َما ... 

 َبَذال ُىَما َأْيًضا َعَمى َأَبَوْيِيَما                                   
 ...    َفاْحَفْظ ُحِفْظَت َوِصيَِّتي َواْعَمْؿ ِبَيا 

ْيِيَما.                                    ( ٓٚ) َفَعَسى َتَناُؿ اْلَفْوَز ِمْف ِبرَّ

 : عًُٓا انصياو

صمى هللا عميو َقاَلْت: َقاَؿ َرُسوُؿ هللِا  -رضي هللا عنيا  -َعْف َعاِئَشَة 
ـَ َعْنُو َوِليُُّو : » وسمـ   (ٔٚ)«.َمْف َماَت َوَعَمْيِو ِصَياـٌ، َصا

صمى هللا وَعِف اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُيَما، َقاَؿ: َجاَء َرُجٌؿ ِإَلى النَِّبيِّ 
ي َماَتْت َوَعَمْيَيا َصْوـُ َشْيرٍ  !، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ عميو وسمـ ،  ِإفَّ ُأمِّ

 (ٕٚ).« َأْف ُيْقَضى ، َقاَؿ: َفَدْيُف اَّللَِّ َأَحؽُّ «َنَعـْ  »َقاَؿ: ، ؟  َأَفَأْقِضيِو َعْنَيا
ْ  
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 :  عًُٓا انحج

صمى هللا عميو ، َأفَّ اْمَرأًَة َسَأَلِت النَِّبيَّ امرضي هللا عني َعْف اْبِف َعبَّاسٍ 
؟ َقاَؿ:  وسمـ ـْ َيُحجَّ ي َعْف َأِبيِؾ » َعْف َأِبيَيا، َماَت َوَل  (ٖٚ). «ُحجِّ

، َقاَؿ: َبْيَنا َأَنا َجاِلٌس ِعْنَد رضي هللا عنيا وَعْف َعْبِد هللِا ْبِف ُبَرْيَدَة، َعْف َأِبيِو 
، َفَقاَلْت: ِإنِّي َتَصدَّْقُت َعَمى  ، ِإْذ َأَتْتُو اْمَرأَةٌ  صمى هللا عميو وسمـَرُسوِؿ هللِا 

نََّيا َماَتْت، َقاَؿ: َفَقاَؿ: ُأمِّي ِبَجاِرَيٍة،   َوَجَب َأْجُرِؾ، َوَردََّىا َعَمْيِؾ اْلِميَراثُ » َواِ 
َقاَؿ:  ،ِإنَُّو َكاَف َعَمْيَيا َصْوـُ َشْيٍر، َأَفَأُصوـُ َعْنَيا؟ ! َقاَلْت: َيا َرُسوَؿ هللاِ  ،«
ـْ َتُحجَّ َقطُّ، َأَفَأُحجُّ َعْنَيا؟  « ُصوِمي َعْنَيا»  ي » َقاَؿ: ، َقاَلْت: ِإنََّيا َل ُحجِّ

 (ٗٚ). « َعْنَيا
صمى هللا عميو َأَتى النَِّبيَّ  َأْف َرُجَلً َرِضَي هللُا َعْنُيَما ، وَعِف اْبِف َعبَّاٍس 

، َأَفَأُحجَّ َعْنُو  ، وسمـ ـْ َيُحجَّ َأَرَأْيَت َلَو َكاَف  »َقاَؿ: ، َفَقاَؿ: ِإفَّ َأِبي َماَت َوَل
ـْ « َأُكْنَت َقاِضَيوُ  ،َعَمى َأِبيَؾ َدْيفٌ   ( ٘ٚ)«.َأِبيؾَ ُحجَّ َعْف »َقاَؿ:  ، َقاَؿ: َنَع
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: ٔسهى عهيّ هللا صهى ٔزسٕنّ ٔجم عز هللا طاعح في تُرزًْا انٕفاء  

صمى َعِف اْبِف َعبَّاٍس َرِضَي هللُا َعْنُيَما، َقاَؿ: َجاَءِت اْمَرأٌَة ِإَلى َرُسوِؿ هللِا 
ي َماَتْت َوَعَمْيَيا َصْوـُ َنْذٍر،  ! ، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَؿ هللاِ  هللا عميو وسمـ ِإفَّ ُأمِّ
ي » َقاَؿ:  ،َأَفَأُصوـُ َعْنَيا؟ ِؾ َدْيٌف َفَقَضْيِتيِو، َأَكاَف ُيَؤدِّ َأَرَأْيِت َلْو َكاَف َعَمى ُأمِّ

، َقاَؿ:  ،«َذِلِؾ َعْنَيا؟ ـْ ِؾ  »َقاَلْت: َنَع  (ٙٚ).«َفُصوِمي َعْف ُأمِّ
اْسَتْفَتى َرُسوَؿ  رضي هللا عنووَعِنو َرِضَي اَّللَُّ َعْنُيَما: َأفَّ َسْعَد ْبَف ُعَباَدَة 

ي َماَتْت َوَعَمْيَيا َنْذٌر، َفَقاَؿ:  صمى هللا عميو وسمـاَّللَِّ   »، َفَقاَؿ: ِإفَّ ُأمِّ
 (ٚٚ)«.  اْقِضِو َعْنَيا

 
صمى هللا وَعِنو َرِضَي اَّللَُّ َعْنُيَما، َأفَّ اْمَرأًَة ِمْف ُجَيْيَنَة، َجاَءْت ِإَلى النَِّبيِّ 

ـْ َتُحجَّ َحتَّى َماَتْت، َأَفَأُحجُّ  عميو وسمـ ي َنَذَرْت َأْف َتُحجَّ َفَم ، َفَقاَلْت: ِإفَّ ُأمِّ
ي َعْنَيا »َقاَؿ: ،  َعْنَيا؟ ـْ ُحجِّ ِؾ َدْيٌف َأُكْنِت ، َأَرَأْيِت  َنَع َلْو َكاَف َعَمى ُأمِّ

 (ٛٚ)« . َقاِضَيًة؟ اْقُضوا اَّللََّ َفاَّللَُّ َأَحؽُّ ِبالَوَفاءِ 
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ـْ  َقاَؿ:  ، وَعِنو َرِضَي اَّللَُّ َعْنُيَما َـّ َماَت َوَل ِإَذا َمِرَض الرَُّجُؿ ِفي َرَمَضاَف، ُث
ـْ َيُكْف َعَمْيِو  ـَ َعْنُو، َوَل ْف َكاَف َعَمْيِو َنْذرٌ َيُصـْ ُأْطِع َقَضى َعْنُو  ، َقَضاٌء، َواِ 

 (ٜٚ).  َوِليُّوُ 
 

: تٕصيرًٓا ٔانٕفاء عًُٓا انرصدق  

: صمى هللا عميو وسمـ َقاَؿ ِلمنَِّبيِّ  ، َأفَّ َرُجَلً  رضي هللا عنو َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ 
ـْ ُيوِص، َفَيْؿ ُيَكفُِّر َعْنُو َأْف َأَتَصدََّؽ َعْنُو؟ فَّ َأِبي َماَت َوَتَرَؾ َماالً إِ  ، ، َوَل

 (ٓٛ).  « َنَعـْ » َقاَؿ: 
 » :صمى هللا عميو وسمـقاؿ لمنبيِّ  أفَّ رجَلً  وعف عائشَة َرِضَي هللُا عنيا:

ي افُتمَتتْ  نفُسيا، وأظنُّيا لو تكمََّمْت تصدََّقْت؛ فيؿ ليا أجٌر إف  إفَّ أمِّ
 (ٔٛ) .« نعـْ  »قاؿ: ، تصدَّقُت عنيا؟ 

هِ  ، َأفَّ اْلَعاَص رضي هللا عنيـ  وَعْف َعْمِرو ْبِف ُشَعْيٍب، َعْف َأِبيِو، َعْف َجدِّ
ْبَف َواِئٍؿ َأْوَصى َأْف ُيْعِتَؽ َعْنُو ِماَئُة َرَقَبٍة، َفَأْعَتَؽ اْبُنُو ِىَشاـٌ َخْمِسيَف َرَقَبًة، 
َفَأَراَد اْبُنُو َعْمٌرو َأْف ُيْعِتَؽ َعْنُو اْلَخْمِسيَف اْلَباِقَيَة، َفَقاَؿ: َحتَّى َأْسَأَؿ َرُسوَؿ 

، َفَقاَؿ: َيا  صمى هللا عميو وسمـ، َفَأَتى النَِّبيَّ ـ صمى هللا عميو وسماَّللَِّ 
فَّ ِىَشاًما أَْعَتَؽ َعْنُو َخْمِسيَف  َرُسوَؿ اَّللَِّ ِإفَّ َأِبي َأْوَصى ِبَعْتِؽ ِماَئِة َرَقَبٍة، َواِ 
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 عميو صمى هللاَفَقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ ، َوَبِقَيْت َعَمْيِو َخْمُسوَف َرَقَبًة، َأَفُأْعِتُؽ َعْنُو؟ 
ـْ َعْنُو » : وسمـ ـْ َعْنُو ، ِإنَُّو َلْو َكاَف ُمْسِمًما َفَأْعَتْقُت ـْ ، َأْو َتَصدَّْقُت َأْو َحَجْجُت
 (ٕٛ) .َبَمَغُو َذِلَؾ" ،َعْنوُ 

َأمَّا َأُبوَؾ، َفَمْو َكاَف َأَقرَّ ِبالتَّْوِحيِد، َفُصْمَت َوَتَصدَّْقَت »وفي رواية أحمد: 
 .« َذِلؾَ َعْنُو، َنَفَعُو 

 :  نًٓا ٔاالسرغفاز اندعاء

 »َقاَؿ:  صمى هللا عميو وسمـ، َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ رضي هللا عنو  َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ 
َثِة َأْشَياَء: ِمْف َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، ِمْف َثَل اْنَقَطَع َعْنُو َعَمُمُو ِإالْنَساُف ِإَذا َماَت اإل

 (ٖٛ).« َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلوُ َأْو ِعْمـٍ ُيْنَتَفُع ِبِو، 
ِإفَّ هللَا » : صمى هللا عميو وسمـَقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ هللِا ، وعنو رضي هللا عنو 

اِلِح ِفي اْلَجنَِّة، َفَيُقوُؿ: َيا َربِّ َأنَّى َلَيْرَفُع  -عز وجؿ  - الدََّرَجَة ِلْمَعْبِد الصَّ
 (ٗٛ). «، َفَيُقوُؿ: ِباْسِتْغَفاِر َوَلِدَؾ َلَؾ ِلي َىِذِه؟
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 »: صمى هللا عميو وسمـ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ هللِا رضي هللا عنو ، َوَعْف َأَنٍس 
َوُىَو ِفي َقْبِرِه َبْعَد َمْوِتِو: َمْف َعمَّـَ ِعْمًما، َأْو ، َسْبَعٌة َيْجِري ِلْمَعْبِد َأْجُرُىفَّ 

، َأْو َبَنى َمْسِجًدا، َأْو َورََّث ُمْصَحًفا، َر ِبْئًرا، َأْو َغَرَس َنْخَلً َحفَ  َأْجَرى َنَيًرا َأوْ 
 (٘ٛ).«َأْو َتَرَؾ َوَلًدا َيْسَتْغِفُر َلُو َبْعَد َمْوِتِو 

 : أتيّ أْم ٔد انٕند صهح

ْعَراِب َلِقَيُو ِبَطِريِؽ ، َأفَّ َرُجًَل ِمَف األرضي هللا عنيما َعْف َعْبِد هللِا ْبِف ُعَمرَ 
َمكََّة، َفَسمَّـَ َعَمْيِو َعْبُد هللِا، َوَحَمَمُو َعَمى ِحَماٍر َكاَف َيْرَكُبُو. َوأَْعَطاُه ِعَماَمًة، 

ـُ األَكاَنْت َعَمى َرْأِسِو َفَقاَؿ اْبُف ِديَناٍر: َفُقْمَنا َلُو:  ـْ َأْصَمَحَؾ هللُا ِإنَُّي نَُّي ْعَراُب َواِ 
هللِا: ِإفَّ َأَبا َىَذا َكاَف ُودِّا ِلُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب، َفَقاَؿ َعْبُد َف ِباْلَيِسيِر، َيْرَضوْ 

نِّي َسِمْعُت َرُسوَؿ هللِا  ِصَمُة ،ِإفَّ َأَبرَّ اْلِبرِّ »َيُقوُؿ: ، صمى هللا عميو وسمـ َواِ 
 (ٙٛ) . « اْلَوَلِد أَْىَؿ ُودِّ َأِبيوِ 

 
َقاَؿ َقِدْمُت اْلَمِديَنَة َفَأَتاِني َعْبُد اَّللَِّ ْبُف ُعَمَر ،  رضي هللا عنو وَعْف َأِبي ُبْرَدةَ 

ـَ َأَتْيُتَؾ ،رضي هللا عنيما  ، َقاَؿ َسِمْعُت  َقاَؿ: ُقْمُت ال ، فَقاَؿ: َأَتْدِري ِل
َمْف َأَحبَّ َأْف َيِصَؿ َأَباُه ِفي َقْبِرِه » َيُقوُؿ  ،صمى هللا عميو وسمـ َرُسوَؿ اَّللَِّ 
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نَُّو َكاَف َبْيَف َأِبي ُعَمَر َوَبْيَف َأِبيَؾ ِإَخاٌء َوُودّّ « َفْمَيِصْؿ ِإْخَواَف َأِبيِو َبْعَدُه  ، َواِ 
 (ٚٛ).« َفَأْحَبْبُت َأْف َأِصَؿ ذاؾ، 
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:  انساتع انفصم  

 : ٔاآلخسج اندَيا في انٕانديٍ عمٕق عالثح
 : انكثائس أكثس يٍ انٕانديٍ عمٕق:  أٔالً 

َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ ، رضي هللا عنيماَعْف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َأِبي َبْكَرَة، َعْف َأِبيِو 
ـْ ِبَأْكَبِر الَكَباِئِر؟ َأال» :صمى هللا عميو وسمـ اَّللَِّ  ثُُك َقاُلوا: َبَمى َيا َرُسوَؿ « ُأَحدِّ

، َقاَؿ:  ، َوُعُقوُؽ الَواِلَدْيفِ »اَّللَِّ ، َقاَؿ: َوَجَمَس َوَكاَف ُمتَِّكًئا، «اإِلْشَراُؾ ِباَّللَِّ
ورِ »َفَقاَؿ:  وِر، َأْو َقْوُؿ الزُّ هللا عميو صمى ، َفَما َزاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ «َوَشَياَدُة الزُّ
 (ٛٛ)َيُقوُلَيا َحتَّى ُقْمَنا َلْيَتُو َسَكَت. وسمـ

 صمى هللا عميو وسمـ، َقاَؿ: َذَكَر َرُسوُؿ اَّللَِّ  رضي هللا عنووَعْف َأَنٍس 
، َوَقْتُؿ النَّْفِس، َوُعُقوُؽ  » َفَقاَؿ: ،الَكَباِئَر، َأْو ُسِئَؿ َعِف الَكَباِئرِ  ْرُؾ ِباَّللَِّ الشِّ

وِر، َأْو َقاَؿ: َشَياَدُة  ـْ ِبَأْكَبِر الَكَباِئِر؟ َقاَؿ: َقْوُؿ الزُّ الَواِلَدْيِف، َفَقاَؿ: َأاَل ُأَنبُِّئُك
ورِ   (ٜٛ)«.الزُّ

ِإَلى النَِّبيِّ  ، َقاَؿ: َجاَء أَْعَراِبيّّ رضي هللا عنيما  وَعْف َعْبِد اَّللَِّ ْبِف َعْمٍرو
ْشَراُؾ اإل »، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ َما اْلَكَباِئُر؟ َقاَؿ:  صمى هللا عميو وسمـ

َـّ َماَذا؟ َقاَؿ: « ِباَّللَِّ  َـّ ُعُقوُؽ اْلَواِلَدْيفِ »َقاَؿ: ُث َـّ َماَذا؟ َقاَؿ: « ُث َـّ »َقاَؿ: ُث ُث
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الَِّذي َيْقَتِطُع  » َقاَؿ:، ُقْمُت ِلَعاِمٍر: َما اْلَيِميُف اْلَغُموُس؟ « اْلَيِميُف اْلَغُموُس 
 (ٜٓ).« َماَؿ اْمِرٍئ ُمْسِمـٍ ِبَيِميٍف َصْبٍر، َوُىَو ِفيَيا َكاِذبٌ 

 : نعًُٓا أٔ ٔانديّ سة نًٍ هللا نعُح اسرحماق:  ثاَيًا

» : صمى هللا عميو وسمـ ، َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ رضي هللا عنيما َعِف اْبِف َعبَّاسٍ 
 ، َمْمُعوٌف َمْف َسبَّ َأَباُه، َمْمُعوٌف َمْف َسبَّ ُأمَُّو، َمْمُعوٌف َمْف َذَبَح ِلَغْيِر اَّللَِّ

ْرِض، َمْمُعوٌف َمْف َكَمَو أَْعَمى َعْف َطِريٍؽ، َمْمُعوٌف ُعوٌف َمْف َغيََّر ُتُخوـَ األَممْ 
  (ٜٔ).«َمى َبِييَمٍة، َمْمُعوٌف َمْف َعِمَؿ ِبَعَمِؿ َقْوـِ ُلوٍط"َمْف َوَقَع عَ 

 «.َوَلَعَف اَّللَُّ َمْف َسبَّ َواِلَدْيِو » وفي رواية ابف حباف: 
رضي هللا  ، َقاَؿ: ُقْمَنا ِلَعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلبٍ رضي هللا عنو  وَعْف َأِبي الطَُّفْيؿِ 

، َفَقاَؿ: َما صمى هللا عميو وسمـ، َأْخِبْرَنا ِبَشْيٍء َأَسرَُّه ِإَلْيَؾ َرُسوُؿ هللِا عنو 
َلَعَف هللُا َمْف َذَبَح ِلَغْيِر  »َأَسرَّ ِإَليَّ َشْيًئا َكَتَمُو النَّاَس، َوَلِكنِّي َسِمْعُتُو َيُقوُؿ: 

َمْف َلَعَف َواِلَدْيِو، َوَلَعَف هللُا َمْف َغيََّر  هللِا، َوَلَعَف هللُا َمْف آَوى ُمْحِدثًا، َوَلَعَف هللاُ 
 (ٕٜ).« اْلَمَنارَ 
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 : اآلخسج لثم اندَيا في نٕانديّ انعاق عمٕتح ذعجيم:  ثانثًا

 »: صمى هللا عميو وسمـَقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ هللِا رضي هللا عنو ، َعْف َأَنٍس 
 (ٖٜ). «ِف ُعُقوَبُتُيَما ِفي الدُّْنَيا: اْلَبْغُي ، َواْلُعُقوؽ َباَباِف ُمَعجََّل

: صمى هللا عميو وسمـ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ هللِا رضي هللا عنو ، وَعْف َأِبي َبْكَرَة 
ُمُيَما هللاُ  »  (ٜٗ) .« َوُعُقوُؽ اْلَواِلَدْيفِ ،  ِفي الدُّْنَيا: اْلَبْغُي اْثَنَتاِف ُيَعجِّ

 : ٔأسحمّ هللا ٔأتعدِ– يُٓا هللا عاذَاأ – انُاز دخٕل أسثاب يٍ:  زاتعًا

 »، َقاَؿ:  صمى هللا عميو وسمـ، َعِف النَِّبيِّ رضي هللا عنو  َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ 
ـَ َأْنُؼ"، ِقيَؿ: َمْف؟ َيا َرُسوَؿ هللِا َقاَؿ: "َمْف  َـّ َرِغ ـَ َأْنُؼ، ُث َـّ َرِغ ـَ َأْنُؼ، ُث َرِغ

ـْ َيْدُخِؿ اْلَجنَّةَ ، َأْدَرَؾ َأَبَوْيِو ِعْنَد اْلِكَبِر، َأَحَدُىَما َأْو ِكَمْيِيَما   (ٜ٘). «َفَم
 

صمى هللا َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ هللِا  ،رضي هللا عنو َوَعْف َماِلِؾ ْبِف اْلَحاِرِث 
ـْ َيَبرَُّىَما ، َفَدَخَؿ النَّاَر ،  »: عميو وسمـ َـّ َل َمْف َأْدَرَؾ َواِلَدْيِو ، َأْو َأَحَدُىَما ، ُث

 (ٜٙ).«  فَأْبَعَدُه هللُا َوَأْسَحَقو
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َصِعَد اْلِمْنَبَر، َفَقاَؿ:  صمى هللا عميو وسمـوعنو رضي هللا عنو ، َأفَّ النَِّبيَّ 
، ِإنََّؾ ِحيَف َصِعْدَت اْلِمْنَبَر ُقْمَت: « آِميَف آِميَف آِميفَ » ِقيَؿ: َيا َرُسوَؿ اَّللَِّ

ِإفَّ ِجْبِريَؿ َأَتاِني، َفَقاَؿ: َمْف َأْدَرَؾ َشْيَر َرَمَضاَف »آِميَف آِميَف آِميَف، َقاَؿ: 
ـْ ُيْغَفْر َلوُ  َفَأْبَعَدُه اَّللَُّ، ُقْؿ: آِميَف، َفُقْمُت: آِميَف، َوَمْف َأْدَرَؾ ، َر َفَدَخَؿ النَّا ،َوَل

ـْ َيَبرَُّىَما َفَماَت ،َأَبَوْيِو  َفَدَخَؿ النَّاَر، َفَأْبَعَدُه اَّللَُّ، ُقْؿ: آِميَف، ، َأْو َأَحَدُىَما َفَم
ـْ ، َفُقْمُت: آِميَف، َوَمْف ُذِكْرُت ِعْنَدُه  ، َفَماَت َفَدَخَؿ النَّاَر  ، َعَمْيؾَ ُيَصؿِّ َفَم

 (ٜٚ) «.َفَأْبَعَدُه اَّللَُّ، ُقْؿ: آِميَف، َفُقْمُت: آِميفَ 
 

صمى هللا ، َقاَؿ: َصِعَد َرُسوُؿ هللِا رضي هللا عنيما  وَعْف َعْبِد هللِا ْبِف َعْمٍرو
َـّ َنَزَؿ، َفَقاَؿ: «  ُأْقِسـُ  ، ال ، ال ُأْقِسـُ  ال ُأْقِسـُ »اْلِمْنَبَر، َفَقاَؿ:  عميو وسمـ ، ُث

َمَواِت اْلَخْمَس، َوَاْجَتَنَب اْلَكَباِئَر َدَخَؿ  » َأْبِشُروا َأْبِشُروا، ِإنَُّو َمْف َصمَّى الصَّ
َيْسَأُؿ َعْبَد هللِا ْبَف  اْلُمطَِّمُب: َسِمْعُت َرُجَلً  ، َقاؿَ «  ِمْف َأيِّ َأْبَواِب اْلَجنَِّة َشاءَ 

: صمى هللا عميو وسمـ َسِمْعَت َرُسوَؿ هللِا َعْمٍرو: أَ  ـْ ؟، َقاَؿ: َنَع َيْذُكُرُىفَّ
ْرُؾ ِباهلِل، َوَقْتُؿ النَّْفِس، َوَقْذُؼ اْلُمْحَصَناِت، َوَأْكُؿ َماِؿ » ُعُقوُؽ اْلَواِلَدْيِف، َوالشِّ

َبا ، َواْلِفَراُر ِمَف الزَّْحِؼ، َوَأْكُؿ الرِّ  (ٜٛ) «. اْلَيِتيـِ
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َقاَؿ: َأْشَيُد َلَقْد ، رضي هللا عنيما وَعْف َعْبِد اَّللَِّ ْبِف َيَساٍر، َمْوَلى اْبِف ُعَمَر 
صمى هللا : َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  رضي هللا عنو َسِمْعُت َساِلًما َيُقوُؿ: َقاَؿ َعْبُد اَّللَِّ 

ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة:  َثَلٌث ال َيْدُخُموَف اْلَجنََّة، َوال »: عميو وسمـ َيْنُظُر اَّللَُّ ِإَلْيِي
َمُة   (ٜٜ).« َوالدَّيُّوثُ  –اْلُمَتَشبَِّيُة ِبالرَِّجاِؿ  -اْلَعاؽُّ ِبَواِلَدْيِو، َواْلَمْرأَُة اْلُمَتَرجِّ

ـْ َيْوـَ  َثَلَثٌة ال» وفي رواية النسائي وابف حباف :  َيْنُظُر اَّللَُّ َعزَّ َوَجؿَّ ِإَلْيِي
َمُة، َوالدَّيُّوُث   «.اْلِقَياَمِة: اْلَعاؽُّ ِلَواِلَدْيِو، َواْلَمْرأَُة اْلُمَتَرجِّ

  

، رضي هللا عنو  وَعْف َورَّاٍد َمْوَلى الُمِغيَرِة ْبِف ُشْعَبَة، َعِف الُمِغيَرِة ْبِف ُشْعَبةَ 
: ُعُقوَؽ  »: صمى هللا عميو وسمـ َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ  ـْ ـَ َعَمْيُك ِإفَّ اَّللََّ َحرَّ

َؤاِؿ،  ـْ ِقيَؿ َوَقاَؿ، َوَكْثَرَة السُّ اأُلمََّياِت، َوَوْأَد الَبَناِت، َوَمَنَع َوَىاِت، َوَكِرَه َلُك
َضاَعَة الَماؿِ   (ٓٓٔ).« َواِ 

 
صمى هللا َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  ،َعْمٍرو، َرِضَي اَّللَُّ َعْنُيَماوَعْف َعْبِد اَّللَِّ ْبِف 

ِقيَؿ: َيا َرُسوَؿ « ِإفَّ ِمْف َأْكَبِر الَكَباِئِر َأْف َيْمَعَف الرَُّجُؿ َواِلَدْيوِ  : »عميو وسمـ
، َوَكْيَؼ َيْمَعُف الرَُّجُؿ َواِلَدْيِو؟ َقاَؿ:  الرَُّجِؿ، َفَيُسبُّ َأَباُه،  َيُسبُّ الرَُّجُؿ َأَبا »اَّللَِّ

 (ٔٓٔ)«. َوَيُسبُّ ُأمَّوُ 
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ِإفَّ َأْكَبَر اْلَكَباِئِر ُعُقوُؽ اْلَواِلَدْيِف "، َقاَؿ: ِقيَؿ : َوَما ُعُقوُؽ » وفي رواية : 
ُو، َفَيُسبُّ أُ َيُسبُّ الرَُّجُؿ الرَُّجَؿ ، َفَيُسبُّ َأَباُه، َوَيسُ »اْلَواِلَدْيِف؟ َقاَؿ:  مَُّو بُّ ُأمَّ

».(ٕٔٓ) 

 : انعاق ٔندِ عهى انٕاند دعٕج اسرجاتح:  خايًسا

: صمى هللا عميو وسمـَقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ ، رضي هللا عنوَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 
، َوَدْعَوُة الُمَساِفِر، َثَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت ال  » : َدْعَوُة الَمْظُموـِ َشؾَّ ِفيِيفَّ

 (ٖٓٔ).« الَواِلِد َعَمى َوَلِدهِ َوَدْعَوُة 

 :"  انرٕاتيٍ كراب"   في - هللا زحًّ – لدايح اتٍ ٔذكس

: َبْيَنا َأَنا َأُطوُؼ َمَع َأِبي َحْوَؿ   ماعف الحسف بف عمى رضي هللا عني
ِإْذ َسِمَع َأِبي  ، َوَىَدَأِت اأَلْصَواتُ ، اْلَبْيِت ِفي َلْيَمٍة َظْمَماَء َوَقْد َرَقَدِت اْلُعُيوُف 

 َوُىَو َيُقوُؿ: ،َىاِتًفا َيْيِتُؼ ِبَصْوٍت َحِزيٍف َشِجيٍّ 
 ...  ا اْلُمْضَطرِّ ِفي الظَُّمـِ  َيا َمْف ُيِجيُب ُدعَ 
َقـِ                                      رَّ َواْلَبْمَوى َمَع السَّ  َيا َكاِشَؼ الضُّ
ـَ َوْفُدَؾ َحوْ   ...   َؿ اْلَبْيِت َواْنَتَبُيوا  َقْد َنا
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ـْ َتَنـِ                                              َوَأْنَت َعْيُنَؾ َيا َقيُّوـُ َل
 َىْب ِلي ِبُجوِدَؾ َفْضَؿ اْلَعْفِو َعْف ُجْرِمي ... 

 اْلَحَرـِ َيا َمْف ِإَلْيِو َأَشاَر اْلَخْمُؽ ِفي                                         
  ... َف َعْفُوَؾ ال يدركو ذو سرؼ  ِإْف َكا
 فمف َيُجوُد َعَمى اْلَعاِصيَف ِباْلَكَرـِ                                        

! َأَما َتْسَمُع َصْوَت النَّاِدِب ِلَذْنِبِو اْلُمْسَتِقيِؿ ِلَربِّوِ   ؟ َقاَؿ: َفَقاَؿ َأِبي: َيا ُبَنيَّ
 . َفَمَعؿَّ َأْف َتْأِتَيِني ِبوِ اْلَحْقُو 

ـْ َأِجْدُه ، َفَخَرْجُت َأْسَعى َحْوَؿ اْلَبْيِت َأْطُمُبُو  َذا ،َفَم َحتَّى اْنَتَيْيُت ِإَلى اْلَمَقاـِ َواِ 
ـٌ ُيَصمِّي  صمى هللا عميو وسمـَفُقْمُت: َأِجِب اْبَف َعّـِ َرُسوَؿ اَّللَِّ  ،ُىَو َقاِئ

 اتََّبَعِني.َفَأَتْيُت َأِبي َفُقْمُت: َىَذا الرَُّجُؿ َيا َأَبِت.َفَأْوَجَز ِفي َصَلِتِو وَ 
َفَقاَؿ َلُو َأِبي: ِممَِّف الرَُّجِؿ؟ َقاَؿ: ِمَف اْلَعَرِب َقاَؿ: َوَما اْسُمَؾ؟ َقاَؿ: ُمَناِزُؿ 

 ْبُف الِحٍؽ.
ُة َمْف  ُتَؾ؟ َقاَؿ: َوَما ِقصَّ َوَأْوَبَقْتُو  ، َأْسَمَمْتُو ُذُنوُبوُ َقاَؿ: َوَما َشْأُنَؾ َوَما ِقصَّ

 َفُيَو ُمْرَتِطـٌ ِفي َبْحِر اْلَخَطاَيا.، ُعُيوُبُو 
 َفَقاَؿ َلُو َأِبي: َعَميَّ َذِلَؾ َفاْشَرْح ِلي َخَبَرَؾ.

َقاَؿ: ُكْنُت َشابِّا َعَمى المَّْيِو َوالطََّرِب ال ُأِفيُؽ َعْنُو َوَكاَف ِلي َواِلٌد َيِعُظِني 
َباِب َوَعَثَراِتِو َكِثي ! اْحَذْر َىَفَواِت الشَّ َفِإفَّ َّللَِّ َسَطَواٍت ، ًرا َوَيُقوُؿ: َيا ُبَنيَّ

َوَكاَف ِإَذا َأَلحَّ َعَميَّ ِباْلَمْوِعَظِة ، َما ِىَي ِمَف الظَّاِلِميَف ِبَبِعيٍد ،َوَنَقَماٍت 
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ْرِب  َأَلحَّ َعَميَّ ِباْلَمْوِعَظِة ، َف اأَليَّاـِ َفَممَّا َكاَف َيْوـٌ مِ ، َأْلَحْحُت َعَمْيِو ِبالضَّ
َفَيَتَعمَُّؽ ، َفَحَمَؼ ِباَّللَِّ ُمْجَتِيًدا َلَيْأِتَيفَّ َبْيَت اَّللَِّ اْلَحَراـِ  ، َفَأْوَجْعُتُو َضْرًبا
َؽ ِبَأْسَتاِر َفَتَعمَّ ، َفَخَرَج َحتَّى اْنَتَيى ِإَلى اْلَبْيِت ، َوَيْدُعو َعَميَّ ،ِبَأْسَتاِر اْلَكْعَبِة 

 َوَأْنَشَأ َيُقوُؿ:، اْلَكْعَبِة 
اُج َقْد َقَطُعوا      ...  َيا َمْف ِإَلْيِو َأَتى اْلُحجَّ

 ُعْرَض اْلَمَياِمِو ِمْف ُقْرٍب َوِمْف ُبْعدِ                                      
     ...     ِإنِّي َأَتْيُتَؾ َيا َمْف ال ُيَخيُِّب َمْف  

َمدِ                                         َيْدُعوُه ُمْبَتِيَل ِباْلَواِحِد الصَّ
    ...   َىَذا ُمَناِزٌؿ ال َيْرَتدُّ َعْف ُعَقِقي 

 َفُخْذ ِبَحقِّي َيا َرْحَماُف ِمْف َوَلِدي                                     
  ...     وِشؿَّ ِمْنُو ِبَحْوٍؿ ِمْنَؾ َجاِنَبُو 

ـْ َيِمدِ                                        ـْ ُيوَلْد َوَل  َيا َمْف َتَقدََّس َل
َـّ َكَلَمُو َحتَّى َنَزَؿ ِبي َما َتَرى َـّ َكَشَؼ َعْف ِشقِِّو  ، َقاَؿ: َفَو اَّللَِّ َما اْسَتَت ُث

 . َفِإَذا ُىَو َياِبٌس ، اأَلْيَمِف 
اُه َوَأْخَضُع َلُو ، َقاَؿ: َفُأْبُت َوَرَجْعتُ  ـْ َأَزْؿ َأَتَرضَّ َوَأْسَأُلُو اْلَعْفَو َعنِّي ِإَلى ،َوَل

.، َأْف َيْدُعَو ِلي ، َأْف َأَجاَبِني   ِفي اْلَمَكاِف الَِّذي َدَعا َعَميَّ
ِدي َحتَّى ِإَذا ِصْرَنا ِبَواَوَخَرْجُت َأْقُفو َأَثَرُه،، َقاَؿ: َفَحَمْمُتُو َعَمى َناَقٍة ُعَشَراَء 

 ،َفَرَمْت ِبِو َبْيَف َأْحَجارٍ  ،َطاَر َطاِئٌر ِمْف َشَجَرٍة َفَنَفَرِت النَّاَقةُ ،اأَلَراِؾ 
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ـُ َما ِبي َما َأْلَقاُه ، َوَأْقَبْمُت آِيًسا ، فدفتنو ُىَناَؾ ، َفَرَضَخْت رأسو فمات  َوأَْعَظ
 ُعُقوِؽ َواِلَدْيِو.ِإال ِباْلَمْأُخوِذ بِ  ، َأنِّي ال أُْعَرؼُ ، ِمَف التَّْعِييِر 

َـّ َأَمَرُه َفَكَشَؼ  ، َفَصمَّى َرْكَعَتْيفِ  ،َفَقْد َأَتاَؾ اْلَغْوثُ ، َفَقاَؿ َلُو َأِبي: َأْبِشْر  ُث
ُدُىفَّ ، َعْف ِشقِِّو ِبَيِدِه   َفَعاَد َصِحيًحا َكَما َكاَف.، َوَدَعا َلُو َمرَّاٍت ُيَردِّ

ِبَحْيُث ، َوَقاَؿ َلُو َأِبي: َلْوال َأنَُّو َقْد َكاَف َسَبْقَت ِإَلْيَؾ ِمْف َأِبيَؾ ِفي الدَُّعاِء َلَؾ 
 َلَما َدَعْوُت َلَؾ.، َدَعا َعَمْيَؾ 

َقاَؿ اْلَحَسُف: َوَكاَف َأِبي َيُقوُؿ َلَنا: اْحَذُروا ُدَعاَء اْلَواِلَدْيِف! َفِإفَّ ِفي ُدَعاِئِيَما 
 (ٗٓٔ)َواالْسِتْئَصاُؿ َواْلَبَواُر.، النََّماُء َواالْنِجَباُر 

 
: العاق بنهال الصلت أبي بن أمية عتاب  

ْمِت َعَتَب َعَمى اْبِنِو، َفَقاَؿ: ْبفِ  عف َجاِبرِ   ُعَماَرَة: " َأفَّ ُأَميََّة ْبَف َأُبي الصَّ
     ...       َغَدْوُتَؾ َمْوُلوًدا َوُعْمُتَؾ َياِفًعا 

 ُتَعؿُّ ِبَما َأْحَنى َعَمْيَؾ َوَتْنَيؿُ                                         
ـْ َأِبْت  ْكِو َل       ...   ِإَذا َلْيَمٌة َناَبْتَؾ ِبالشَّ

 َساِىًرا َأَتَمْمَمؿُ  ِإالِلَشَكَواَؾ                                          
      ...  َكَأنِّي َأَنا اْلَمْطُروُؽ ُدوَنَؾ ِبالَِّذي 

 ُدوِني َفَعْيِني َتْيِمؿُ ُطِرْقَت ِبِو                                        

                                                           
 .(=7/89ة)البن قدام "" التوابنيْ-104ْ
ْ
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نََّيا       ...  َتَخاُؼ الرََّدى َنْفِسي َعَمْيَؾ َواِ 
ـُ َأفَّ اْلَمْوَت َضْيٌؼ َسَيْنِزؿُ                                        َلَتْعَم

فَّ َواْلَغاَيَة الَِّتي        ...    َفَممَّا َبَمْغَت السِّ
ؿُ                                         ِإَلْيَيا َمَدى َما ُكْنُت ِفيَؾ ُأَؤمِّ
     ...    َجَعْمَت َجَزاِئي ِغْمَظًة َوَفَظاَظًة 

ؿُ                                        ـُ اْلُمَتَفضِّ  َكأنََّؾ َأْنَت اْلُمْنِع
ِتي  ـْ َتْرَع َحؽَّ ُأُبوَّ      ...    َفَمْيَتَؾ إْذ َل

 (٘ٓٔ).َفَعْمَت َكَما اْلَجاُر اْلُمَجاِوُر َيْفَعؿُ                                 
 
 (ٙٓٔ.)، َقاَؿ: ُبَكاُء اْلَواِلَدْيِف ِمَف اْلُعُقوؽِ رضي هللا عنيما  َعِف اْبِف ُعَمرَ و 
َبْيرِ و  َأَحدَّ َمْف ، ، َقاَؿ: َما َبرَّ َواِلَدْيِو رضي هللا عنيما  َعْف ُعْرَوَة ْبِف الزُّ

 (ٚٓٔ.)النََّظَر ِإَلْيِيَما

 : األتُاء عهى اندعاء عٍ انُٓي

صمى هللا ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ رضي هللا عنيما  َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد اَّللَِّ 
َتْدُعوا  ، َوال ، َوال َتْدُعوا َعَمى َأْوالِدُكـْ  ْدُعوا َعَمى َأْنُفِسُكـْ تَ  ال: » عميو وسمـ
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ُتَواِفُقوا ِمَف اَّللَِّ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى  ، ال ْدُعوا َعَمى َأْمَواِلُكـْ تَ  ، َوال َخَدِمُكـْ َعَمى 
 (ٛٓٔ)«َنْيٍؿ ِفيَيا َعَطاٌء، َفَيْسَتِجيَب َلُكـْ ، َساَعَة 

، تَ  ال » ولفظو عند مسمـ وابف حباف بعد ذكر القصة : ـْ ْدُعوا َعَمى َأْنُفِسُك
، التَ  ، َوال َأْوالِدُكـْ َوال َتْدُعوا َعَمى  ـْ ، ُتَواِفُقوا ِمَف هللِا َساَعًة  ْدُعوا َعَمى َأْمَواِلُك

 .«ُيْسَأُؿ ِفيَيا َعَطاٌء، َفَيْسَتِجيُب َلُكـْ 

 :  غيسِ ٔأ تانكفس هللا يعصيح في غيسًْا أٔ انٕانديٍ  طاعح عٍ انُٓي

َقاَؿ: َأنَُّو َنَزَلْت ِفيِو آَياٌت ، رضي هللا عنيـ  َعْف ُمْصَعِب ْبِف َسْعٍد، َعْف َأِبيوِ 
ُـّ َسْعٍد َأْف الِمَف اْلُقْرآِف َقاؿَ  ال َتْأُكَؿ ُتَكمَِّمُو َأَبًدا َحتَّى َيْكُفَر ِبِديِنِو، وَ  : َحَمَفْت ُأ

اَؾ ِبَواِلَدْيَؾ، َوَأَنا ُأمَُّؾ، َوَأَنا آُمُرؾَ  َوال  َتْشَرَب، َقاَلْت: َزَعْمَت َأفَّ هللَا َوصَّ
ـَ اْبٌف َلَيا ُيَقاُؿ َلُو َذا. َقاَؿ: َمَكَثْت َثَلِبيَ  ثًا َحتَّى ُغِشَي َعَمْيَيا ِمَف اْلَجْيِد، َفَقا

َجؿَّ ِفي اْلُقْرآِف ُعَماَرُة، َفَسَقاَىا، َفَجَعَمْت َتْدُعو َعَمى َسْعٍد، َفَأْنَزَؿ هللُا َعزَّ وَ 
 َيَة:َىِذِه اآل
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ْنَساَف  ْيَنا اإْلِ ْف َجاَىَداَؾ َعَمى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي{ َوِفيَيا }َوَوصَّ ِبَواِلَدْيِو ُحْسًنا َواِ 
 (ٜٓٔ.) [٘ٔ}َوَصاِحْبُيَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا{ ]لقماف: 

 
اَف، َعِف اْلَحَسِف  َأنَُّو ُسِئَؿ َعْف ِبرِّ اْلَواِلَدْيِف،  :وَعْف ِىَشاـِ ْبِف َحسَّ

ـْ َيُكْف َمْعِصيٌة.  (ٓٔٔ)َفَقاَؿ: َأْف َتْبُذَؿ َلُيَما َما َمَمْكَت، َوُتِطيَعُيَما َما َل
  

                                                           
  (.8??>حبان)(،وابن =>;7(،والرتمذي)=>;7،وأمحد)(<:=7) - 9: مسلم -109ْ
(. لكف في األصؿ ونسختي )ؿ(، )ىػ(، ٘ٔ( وبعض )ٗٔ( سورة لقماف، آية )*)

ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو{، وىذه  ا( في قولووصحيح مسمـ زيادة كممة )حسنً  ْيَنا اإْلِ تعالى: }َوَوصَّ
الزيادة ال تتنفؽ مع قولو: إلى قولو: }َمْعُروًفا{؛ ألف ىذا في سورة لقماف، كممة 

نما ىي في سورة العنكبوت، آية ))حسنً  (. والذي يظير ٛا( ليست في سورة لقماف، وا 
صحيح مسمـ ونسخة )ؿ(  مف السياؽ أف المراد سورة لقماف، ويدؿ عمى ذلؾ أف

ْف َجاَىَداَؾ َعَمى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي{ و }َوَصاِحْبُيَما في الدُّْنَيا َمْعُروًفا{ وىذا  فييما زيادة: }َواِ 
ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو{ بؿ  ْيَنا اإْلِ ىو الذي في سورة لقماف، ولكف ليس عقب قولو تعالى: }َوَوصَّ

ذا قاؿ قائؿ: لعؿ المراد ىو آية سورة العنكبوت،  بينيما: }َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا{ اآلية. وا 
فيقاؿ لو: ليس في آية العنكبوت: }َوَصاِحْبُيَما في الدُّْنَيا َمْعُروًفا{ كما أنيا بمفظ: 

 }ِلُتْشِرَؾ ِبي{.
ْ
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 بر الوالدين " خر ما وفقني هللا تبارك وتعالى لجمعه من موضوعأهذا 

".  

وأتوب  استغفرك ، أشهد أن ال إله إال أنت،  سبحانك اللهم وبحمدك )

 .(إليك

اللهم وسلم على عبدك ورسولك دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين .  وصلّ 

         

  كتبه            

 عامر  صالح      

 

 


